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Identifikační údaje
Název ŠVP
NÁZEV ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY
Jak již ze samotného názvu vyplývá, věnujeme se stejně intenzivně všem dětem bez ohledu na jejich rozdílné
studijní předpoklady, při vyučování využíváme mimo jiné i metody činnostního učení, zážitkovou pedagogiku
a projektovou výuku.

Údaje o škole
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12
ADRESA ŠKOLY: U Domu služeb 29, Praha 4 - Modřany, 14300
JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY: Mgr. Bc. Běla Outratová
KONTAKT: e-mail: reditel@zskdolum.cz, web: http://www.zskdolum.cz
IČ: 60437073
RED-IZO: 600037126
KOORDINÁTOR TVORBY ŠVP: Mgr. Bc. Anna Kobrová

Zřizovatel
NÁZEV ZŘIZOVATELE: Městská část Praha 12
ADRESA ZŘIZOVATELE: Písková 830, 14300 Praha 4 - Modřany
KONTAKTY: tel. 244 028 301
Praha 12, odbor školství – kontakty: https://www.praha12.cz/kontakty/os-1018/p1=63115

Platnost dokumentu od: 1. 9. 2020

................................................
Mgr. Bc. Běla Outratová

.................................................
razítko školy

ředitelka školy

5

Charakteristika školy
Úplnost a velikost školy
Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12 je škola plně organizovaná, poskytuje vzdělání
od 1. do 9. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi středně velké školy.

Umístění školy
Škola je umístěna na okraji města nebo obce.

Charakteristika žáků
Naše škola je bezbariérová, což znamená nejen to, že se u nás bez problémů může vzdělávat i žák s pohybovým
omezením, ale i v přeneseném slova smyslu tím chceme naznačit, že mezi sebou nestavíme bariéry a společně
zdoláváme všechny překážky. Úspěšně praktikujeme inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků jiných
národností i žáků mimořádně nadaných. K tomu nám napomáhá nižší počet žáků ve třídách. Za velmi významný prvek
považujeme i fakt, že v každé třídě spolu s učitelem působí i asistent pedagoga, což umožňuje snáze diferencovat učivo
a k dětem přistupovat dle jejich momentálních potřeb.
Žáci obvykle docházejí z blízkého i vzdálenějšího okolí. Pro přepravu do školy nejčastěji cestují automobily
rodičů, pěšky, veřejnou hromadnou dopravou, vlakem. Školu navštěvuje 5–10 % žáků cizích státních příslušníků.
To, že k nám přicházejí děti z odlišných sociokulturních prostředí a s rozdílnou vybaveností, využíváme ke
vzájemnému obohacení všech zúčastněných. Mezi našimi žáky jsou děti různého založení a schopností. Máme žáky
mimořádně nadané, manuálně zručnější, jiní jsou zase šikovnější na vymýšlení a organizování různých aktivit, najdete
u nás i sportovce úspěšné ve světovém měřítku. Pracujeme s jedinečností každého žáka. Zaměřujeme se na jejich silné
stránky a pomáháme jim projít i těmi oblastmi, ve kterých se cítí slabší.
Věnujeme se péči o předškolní děti, vychováváme si budoucí prvňáčky. Ve škole každoročně probíhá ve
druhém pololetí školního roku kroužek předškolní přípravy Škola nanečisto, ve kterém si děti mohou vyzkoušet
množství aktivit, které je pak od září čekají.
Pro ještě větší zkvalitnění péče o všechny žáky bylo od 1. 1. 2015 ve škole zřízeno školní poradenské pracoviště,
působí zde kromě výchovného poradce a metodika prevence rizikového chování i speciální pedagogové.

Podmínky školy
Naše škola vzdělává žáky od 1. do 9. ročníku. V odpoledních hodinách probíhá bohatý program školní družiny
(zpravidla pro 1. stupeň) a školního klubu (zpravidla 2. stupeň). Žákům nabízíme smysluplné využití volného času
formou kroužků, školních i mimoškolních aktivit a projektových dnů, do kterých zapojujeme rodiče i širší veřejnost.
Oblíbené jsou jarmarky, školní zábavy a žákovská vystoupení.
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Žáci mají k dispozici zařízení školního stravování v nedaleké škole.
Budoucím prvňáčkům nabízíme Školu nanečisto a zájmové dílny dle jejich preferencí. V rámci Školy nanečisto
se děti hravou formou připravují na vstup do školy. Pod vedením speciální pedagožky se věnují rozvoji školních
předpokladů, zároveň si prohlédnou své budoucí „působiště“ a seznámí se s novými kamarády.

V průběhu zájmových dílen se děti seznamují s prostředím naší školy ještě před zápisy do 1. ročníku. Vyučování
probíhá v českém jazyce a je doplňováno konverzacemi s rodilým mluvčím v cizím jazyce.
Naše základní škola vzdělává žáky ve dvou budovách. V pavilonové budově jsou zpravidla umístěny 1. - 3.
ročníky a školní družina. V hlavní budově se vzdělávají 4. - 9. ročníky, sídlí zde školní klub a vedení školy. Součástí
pavilonu je i školní zahrada a hřiště.
Žáci mají v obou budovách k dispozici uzamykatelné šatny. Na hlavní budově žáci mohou využívat i školní
knihovnu.
Pavilon je přirozeně bezbariérový, na hlavní budově je umístěna plošina.
Škola disponuje mnoha odbornými učebnami – biologie, cizí jazyky, fyzika, hudební výchova, chemie, ICT, praktické
vyučování, tělocvična, výtvarná výchova, zeměpis.
Škola úzce spolupracuje s externími specialisty:
•

Literatura a umění: Návštěvy místní městské knihovny a jejích pořadů, autorská čtení, pravidelná spolupráce
v rámci akce Noc s Andersenem.

•

Profesní specialisté: Spolupráce se středními školami, Scholla pragensis (nabídka profesí), návštěvy středních
škol a/nebo jejich zástupců v naší škole. Projektová výuka a Edieson.

•

Protidrogová prevence: Magdalena o.p.s., Proxima Sociale, Život bez závislostí (PhDr. Helena Vrbková),
Společně k bezpečí (Mgr. Michaely Veselé).

•

Sexuální výchova: org. IFMSA

•

Věda a výzkum: Jakožto fakultní škola Pedagogické fakulty spolupracujeme i s jejich pedagogy či studenty.

•

Zdravověda: Spolupráce s Přírodovědeckou fakultou v rámci kurzů první pomoci pro žáky a dalšími
organizacemi v rámci prevence např. Prospe, Člověk v tísni, ČČK, Prevalis.

Vlastní hodnocení školy
Oblasti autoevaluace
Škola k vlastní autoevaluaci využívá školní dotazníky pro žáky i rodiče, zpětnou vazbou o zajímavých nabídkách
školy jsou také dny zápisu do 1. tříd a Dny otevřených dveří. Zájem navštěvovat naši školu je prokazatelný také ze
spolupráce se školami, které disponují pouze I. stupněm. Každoročně se na nás ve větším počtu obracejí rodiče žáků
ohrožených školním neúspěchem, rodiče žáků se SVP a s potřebami podpůrných opatření a rodiče žáků cizinců. Škola
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pracuje na organizovaném dalším rozvoji svých pedagogických pracovníků a za tímto účelem zajišťuje hromadné
vzdělávací akce formou přednášek a workshopů se zpětnou vazbou.

Cíle a kritéria autoevaluace
Podmínky ke vzdělání:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obsah a průběh vzdělávání – mimovýukové aktivity (ankety pro rodiče),
Obsah a průběh vzdělávání – plánování výuky,
Obsah a průběh vzdělávání – realizace výuky (interakce učitele a žáků/dětí, strategie učení cizímu jazyku, rozvoj
kompetencí k učení),
Podmínky ke vzdělávání personální,
Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči apod. - klima školy (interakce učitele a žáků klima učitel. sboru),
Podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s rodiči (ankety pro rodiče),
Podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - zohlednění individuálních potřeb žáků/dětí,
Úroveň výsledků práce školy – kvalitativní analýza,
Úroveň výsledků práce školy – kvantitativní analýza,
Vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků – organizační řízení školy,
Vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků – pedagogické řízení školy,
Vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků – profesionalita a rozvoj
lidských zdrojů,
Vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků – strategické řízení,
Výsledky vzdělávání žáků/dětí – hodnocení výuky (interakce učitele a žáků/dětí),
Výsledky vzdělávání žáků/dětí – klíčové kompetence,
Výsledky vzdělávání žáků/dětí – motivace (motivace žáků),
Výsledky vzdělávání žáků/dětí – postoje (postoje žáků ke škole),
Výsledky vzdělávání žáků/dětí – úspěšnost absolventů,
Výsledky vzdělávání žáků/dětí – znalosti a dovednosti

Nástroje autoevaluace
•

Analýza školní dokumentace, anketa pro rodiče, anketa pro učitele, anketa pro žáky/děti, hospitace vedením
(ředitel, zástupce ředitele, zástupce předmětové komise apod.), vzájemné hospitace pedagogů, zjišťování
a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků/dětí.

Časové rozvržení autoevaluačních činností
Autoevaluační činnosti jsou prováděny pravidelně každé pololetí.
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Spolupráce s dalšími institucemi
Škola spolupracuje s institucemi:
•

Místní a regionální instituce: Navštěvujeme pravidelně místní Husovu Knihovnu, Modřanský biograf, nedaleké
Zahradnictví, sportoviště Hamr, restauraci U Vltavy, Dům služeb.

•

Neziskové organizace: Spolupráci s NNO stále rozšiřujeme v rámci projektových dnů a aktivit. Snažíme se o
zapojení všech sociálních skupin do života školy, protože máme zkušenosti se vzájemným obohacením.

•

Obec/město: Spolupráce s MČ Praha 12 je velmi důležitá, protože žáci navštěvující naši školu v této oblasti
také bydlí a podílejí se na aktivitách místní komunity.

•

sdružení rodičů a přátel školy: Všichni partneři spolupracující na výchově a vzdělávání žáka jsou důležití.
Nápady a žádosti od sdružení rodičů a přátel školy rozšiřující vzdělávací prostor našich žáků jsou vedením školy
vítáni.

•

Střední školy: Nabídka studijních oborů okolních středních škol přímo ve škole je součástí kariérového
poradenství pro žáky.

•

Školská rada: ŠR je důležitým partnerem pro oblast výchovy a vzdělávání žáků z této části Prahy. K řešení jsou
i situace, specifické pro tuto oblast.

•

Školské poradenské zařízení: Tradičně spolupracujeme s pedagogicko psychologickou poradnou Barunčina 11,
která školu pravidelně navštěvuje a společně řešíme obtíže žáků ve vzdělávání. Spolupracujeme také se SVP,
OSPOD atd.

Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery
Rodiče našich a budoucích žáků zveme pravidelně na vánoční jarmark, dny otevřených dveří, zápisy budoucích
prvňáčků, Ediesona, imatrikulaci budoucích prvňáků a s tím spojenou slavnost a další třídní akce a besídky.

Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor naší školy tvoří mladí i starší zkušení učitelé, asistenti pedagoga, vychovatelky školní družiny
a pedagogové volného času školního klubu. Téměř všichni učitelé jsou plně kvalifikovaní a všichni učitelé dále pracují
na svém vzdělávání, a to jak v oblastech profesních a didaktických tak v oblastech komunikačních, sociálních,
preventivních a seberozvojových.

Dlouhodobé projekty
ZEMĚ MY
Naše škola se dlouhodobě každoročně účastní společného projektu ZEMĚ MY Prahy 12, který slouží jako
příležitost pro setkání žáků, rodičů a veřejnosti v prostorách škol. Jeho cílem je podpořit začleňování žáků cizinců
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společnými aktivitami a formou spolupráce mezi všemi základními školami zřizovanými Prahou 12 završit projekt
komunitní akcí. V roce 2019 byla naše škola organizátorem celé akce.
OVOCE A MLÉKO DO ŠKOL
Školní projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol je projekt Evropské unie. Cílem projektu je především přispět
k trvalému zvýšení spotřeby ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě
dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků.
K naplnění tohoto cíle přispěje i fakt, že ovoce, zelenina, mléko a neochucené mléčné výrobky dostávají děti zdarma.
WOMAN FOR WOMAN – obědy pro děti
Díky nadačnímu fondu manželů Tykačových můžou žáci ze sociálně slabých rodin chodit na obědy do školní
jídelny zdarma.
OPPPR – ŠKOLA PRO VŠECHNY
Projekt OPPPR, vyhlašovaný společností Aisis, slouží k podpoře pedagogů při práci s různorodými skupinami
žáků s cílem snižování xenofobie, netolerance, násilí, rasismu a radikalismu.
OPVVV – PODPORA SPOLEČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Projekt slouží k podpoře žáků z ekonomicky a sociálně slabých rodin. Žáci mají zajištěnou kvalitní a pravidelnou
stravu ve školních jídelnách, aby se podpořily zdravé stravovací návyky.
OPPPR – VZDĚLÁVÁNÍ PRO ODBORNÝ RŮST
Předmětem projektu je příprava místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území správního obvodu MČ
Prahy 12. Cílem je zlepšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ prostřednictvím aktivního partnerství všech aktérů vzdělávací
politiky území a společného stanovení priorit rozvoje.

Mezinárodní spolupráce
Škola na mezinárodní úrovni spolupracuje:
•

Partnerské školy: Pedagogové naší školy si rozšiřují obzory díky krátkodobým stážím v našich partnerských
a spřízněných školách např. ve Švédsku, Velké Británii a Finsku.

•

Výměnné pobyty: Od roku 2022 plánujeme výměnné pobyty našich žáků především z 2. stupně v našich
partnerských školách s pobytem v rodinách.

•

EDIESON: Projekt Edieson spojuje lidi a děti odlišných kultur a národností. Jedná se o komunitní aktivitu
podporující a usnadňující komunikaci mezi majoritou a zahraničními studenty. Cílem je seznámit se se
zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích, aby se žáci i studenti stali generací, která prolomí
mezikulturní bariéru. Každoročně přijíždí do naší školy několik zahraničních studentů, kteří mají ve všech
ročnících školy (1. - 9. ročník) prezentaci přiměřenou věku a jazykovým dovednostem žáků (tanec, kresba,
písmo, powerpointová prezentace aj.). Celotýdenní projekt je uprostřed týdne obohacen o komunitní akci
Modřanskou zábavu s živou kapelou, kde všichni návštěvníci shlédnou prezentace jednotlivých studentů,
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pochutnají si na dobré jídle a užijí večer s živou kapelou. Se studenty je možné si během večera popovídat
a dozvědět se něco nového o jiné zemi. Celý projekt završuje páteční Global Village, kde studenti prezentují
svoji kuchyni a každý žák může ochutnat jídla typická pro danou zemi. Zároveň naši žáci připravují pokrmy
typické pro Českou republiku.
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Charakteristika ŠVP
Zaměření školy
Naše škola se zaměřuje především na komplexní rozvoj jedince a jeho uplatnění v dnešní společnosti, a to jak
z hlediska vědomostního, tak především z hlediska osobnostního a sociálního. Od 1. - 9. ročníku probíhají ve všech
třídách třídnické hodiny zaměřené na mezilidské vztahy, komunikaci, důstojnost lidské osoby, pozitivní hodnocení sebe
a druhých, kreativitu a iniciativu, řešení problémů a úkolů, přijetí vlastního a společného rozhodnutí, komunikaci citů,
interpersonální a sociální empatii, asertivitu, zvládání agresivity a soutěživosti, sebeovládání, řešení konfliktů, reálné
a zobrazené vzory, prosociální chování v osobních vztazích aj. Dále zařazujeme každoročně adaptační pobyty
s přespáním ve škole za účelem stmelování a poznávání kolektivu.

Výchovné a vzdělávací strategie
Klíčové kompetence
1. Kompetence k učení
Na konci 1. stupně ZŠ žák:
Metody a způsoby učení
•
•
•
•

1.5.1 ví, že se lze učit různými způsoby; s pomocí učitele zkouší a vyhodnocuje, které způsoby mu vyhovují,
a při dalších úkolech používá ty, které se mu osvědčily
1.5.2 slušně požádá spolužáky v bezprostředním okolí, aby se ztišili, pokud potřebuje klid; respektuje, když
stejný klid potřebují naopak oni
1.5.3 potřebuje-li se poradit, dohodne se na podmínkách (místo, čas, doba trvání), pokud dotyčná osoba
(spolužák, učitel, jiný dospělý) nechce či nemůže ihned
1.5.4 ve škole dodržuje přestávky a nevyplňuje je doháněním zmeškané práce nebo domácích úkolů; na
vyučování se připravuje průběžně a vhodně střídá přípravu s odpočinkem a relaxací

Výuka
•

•
•
•

1.5.5 aktivně vstupuje do výuky, je-li pro něho probírané učivo málo srozumitelné, obtížné, či naopak příliš
triviální; nebojí se zeptat, požádat o vysvětlení nebo o konkrétní příklady; zajímá se o možnosti získání dalších
poznatků o tématu, které ho zaujalo
1.5.6 přizpůsobí se různým výukovým aktivitám (individuální zkoumání, kooperativní činnosti apod.) dle zadání
učitele; ve spolupráci s učitelem navrhuje svůj způsob učení
1.5.7 s porozuměním textu zpracuje pod vedením učitele přiměřeně dlouhé poznámky z učebnice či výkladu
a správně je strukturuje
1.5.8 vysvětlí a uvede příklady, jak se může konkrétní učivo, informace nebo dovednost z výuky hodit v jeho
osobním životě, popř. v dalším studiu nebo v různých zaměstnáních

Výsledky učení
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•

•
•

•

•
•

1.5.9 nebojí se přijít za učitelem a poradit se, jak by mohl své výsledky zlepšit; vyhledává podporu, radu
a pomoc, v případě, že ji potřebuje; nestydí se chodit na doučování; nezlehčuje nepříznivé hodnocení ze strany
učitele, ale chápe jej jako podnět k další práci a učení
1.5.10 nevysmívá se ostatním za nesprávné odpovědi; pokud se jí dopustí sám, nevymlouvá se na falešné
příčiny
1.5.11 s pomocí učitele si předem stanoví základní podmínky a kritéria, za kterých bude jeho práce úspěšná
(odevzdá úkol včas, dodrží předepsanou úpravu a rozsah, správně odpoví na zadanou otázku, v případě
nejasností či různých možností správnost své odpovědi i postup obhájí); porovná svůj výsledek s předchozím
stavem
1.5.12 jednoduše popíše, jak pracoval na určitém úkolu, co ho bavilo, co se mu dařilo, co se mu nedařilo nebo
v čem udělal chybu; nevyhýbá se otevřenému přiznání chyb, v případě nezvládnutí úkolu se vyrovná s negativní
zpětnou vazbou
1.5.13 otevřeně diskutuje s učitelem i se spolužáky o svých vědomostech a dovednostech v různých oblastech,
případně požádá o radu, o pomoc či doučování
1.5.14 rozliší stěžejní cíle od těch méně důležitých a předem si rozvrhne čas na potřebnou přípravu; plánuje
své učení

Práce s informacemi
•

1.5.15 vypracuje jednoduchý úkol s využitím nabídnutých informačních zdrojů

Propojování a využití vědomostí
•

1.5.16 formuluje, jaký význam má získaná informace pro běžný život, a propojuje nově získané informace
s předešlými zkušenostmi

Na konci 2. stupně ZŠ žák:
Metody a způsoby učení
•
•
•
•

1.9.1 rozpozná, jaké metody a způsoby učení jsou pro něj nejefektivnější, a vědomě je používá
1.9.2 při učení eliminuje rušivé podněty a vytváří optimální podmínky pro vlastní učení; pro vlastní učení zvolí
takové prostředí, které mu pro zvládnutí úkolu nejlépe vyhovuje, a dále je přizpůsobuje svým potřebám
1.9.3 pozná, kdy je pro učení vhodné spolupracovat a komunikovat, a kdy se naopak izolovat
1.9.4 dodržuje psychohygienu učení – během učení a domácí přípravy pravidelně a dle svých potřeb relaxuje
způsobem, který jemu samotnému vyhovuje

Výuka
•

•

•
•

1.9.5 ovlivňuje postup výuky a učení tak, aby pro něj byly přínosné; aktivně žádá objasnění souvislostí s něčím,
co je mu již povědomé; zajímá se o alternativní zdroje informací a sám je navrhuje, pokud je mu látka odjinud
známá více než ostatním (např. ze zájmových kroužků, televize)
1.9.6 při učení volí takovou aktivitu, která se mu z osobního hlediska či vzhledem k charakteru úkolu jeví jako
nejvýhodnější, svou volbu zdůvodní (samostatná práce při studiu odborného textu, skupinová práce při
vytváření dlouhodobého projektu apod.)
1.9.7 samostatně zpracovává výpisky i práce rozsáhlejšího formátu a charakteru (reflexe, referáty, projekty)
1.9.8 vysvětlí smysl toho, proč si osvojuje a zpracovává různé druhy poznatků a dovedností a jak by se daly
využít v jeho dalším studiu, práci nebo v osobním životě; aktivně využívá poznatky a dovednosti nabyté v
určitém předmětu/oblasti i v jiných předmětech/oblastech
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Výsledky učení
•

•

•
•
•
•

1.9.9 přezkoumává silné i slabé stránky svého učebního procesu; rozpozná překážky a problémy v učení,
diskutuje o nich a takové rozhovory sám iniciuje; přijímá podporu, rady, zpětnou vazbu i kritiku a vytvoří plán
dalšího zlepšování
1.9.10 identifikuje vlastní chybu a zjistí její příčinu, nevnímá ji jako selhání a ostudu, nenechá se jí odradit, ale
rozpozná v ní příležitost k učení, hledá a nalézá způsoby její nápravy; změní zvolenou cestu tehdy, 22 když se
přesvědčí o omylu nebo bezvýchodnosti
1.9.11 vytváří (či spoluvytváří) kritéria pro hodnocení své práce; ústně i písemně se ohodnotí (deníky,
dotazníky sebehodnocení), průběžně tento stav aktualizuje; rozpozná vlastní pokrok i stagnaci
1.9.12 přiměřeně kriticky reflektuje ústně i písemně svůj proces učení, v případě potřeby přehodnocuje vlastní
postupy učení
1.9.13 realisticky odhadne, nakolik jeho vědomosti nebo dovednosti dostačují pro různé úkoly; sám rozpozná,
co konkrétně se ještě potřebuje naučit, formuluje otázky, kterými se zeptá na to, co neumí
1.9.14 pro své učení samostatně zvolí cíl na základě vlastních priorit (např. budoucí studium, zaměstnání,
záliby, prospěch) a dobře svou volbu zdůvodní; přijme za něj i za svůj postup osobní zodpovědnost; určí časový
výhled a vystaví plán postupu učení

Práce s informacemi
•

1.9.15 aktivně využívá různé zdroje informací (knihy, encyklopedie, příručky, tabulky, grafy, tisk, lidé,
internet…); vyhodnotí a obhájí, který z použitých zdrojů je pro danou situaci (problém) nejefektivnější

Propojování a využití vědomostí
•

1.9.16 získané informace chápe včetně souvislostí a vysvětlí je (formuluje hlavní myšlenku, vyjádří vlastními
slovy obsah získaných informací i jejich význam)
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2. Kompetence k řešení problémů
Na konci 1. stupně ZŠ žák:
Analýza problému
•
•
•
•
•
•

2.5.1 sám nebo ve spolupráci s učitelem žák problém pojmenuje
2.5.2 určí, koho a čeho se problém týká
2.5.3 odhadne, co způsobuje problém
2.5.4 rozpozná, zda se již setkal s podobným problémem
2.5.5 identifikuje alespoň jedno místo, které je z hlediska řešení problému rizikové
2.5.6 posoudí, jak by problém viděl někdo jiný

Plánování řešení
•
•
•
•
•
•
•

2.5.7 při řešení jednoduchého problému předvídá, jaké situace by mohly nastat
2.5.8 vytváří a využívá vizuální znázornění jednoduchého/známého problému
2.5.9 formuluje jednoduchou hypotézu
2.5.10 posoudí/zjistí, zda může jednoduchý/známý problém vyřešit s tím, co ví; pozná, že chybí informace
nutné k vyřešení jednoduchého problému, a alespoň jednu identifikuje
2.5.11 navrhne možnosti, kterých by při řešení mohl použít
2.5.12 formuluje s pomocí učitele, za jakých podmínek je možné zvolit dané řešení
2.5.13 vybírá vhodnější řešení z navržených možností a obhájí je

Řešení problému
•
•
•
•
•

2.5.14 samostatně nebo s pomocí učitele postupuje systematicky při řešení jednoduchého problému
2.5.15 pokračuje v hledání řešení, i když byl napoprvé neúspěšný
2.5.16 nečeká na hotová řešení a začíná řešit problém sám či s menší pomocí
2.5.17 rozpozná a uvědomí si s menší pomocí spolužáka nebo učitele chybu v řešení a opraví ji
2.5.18 pokusí se v případě jednoduchého problému vyvinout novou hypotézu, když se předchozí ukázala mylná

Experimentální práce
•
•
•
•
•

2.5.19 navrhne jednoduchý experiment pro ověření jednoduché hypotézy
2.5.20 provádí jednoduchý experiment
2.5.21 zaznamenává postup a výsledky jednoduchého experimentu
2.5.22 vyhodnocuje výsledky jednoduchého experimentu
2.5.23 samostatně nebo s pomocí učitele či spolužáků vyvozuje závěry z poznatků získaných prostřednictvím
jednoduchého experimentu

Posouzení a aplikace řešení
•
•
•
•
•
•

2.5.24 posoudí s pomocí učitele, zda jeho výsledné řešení dává smysl
2.5.25 využije výsledná řešení v konkrétních situacích
2.5.26 srozumitelně vysvětluje své řešení
2.5.27 neukvapuje se ve svých závěrech
2.5.28 změní své závěry na základě nových informací
2.5.29 vysvětlí konkrétní důsledky výsledných řešení – přínosy a nežádoucí dopady
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Na konci 2. stupně ZŠ žák:
Analýza problému
•
•
•
•
•
•

2.9.1 pojmenuje problém
2.9.2 identifikuje účastníky a složky problému a identifikuje, které jsou v problému proměnné a jaké jsou jejich
vzájemné vztahy
2.9.3 rozpozná příčinu a důsledek a vztah mezi nimi
2.9.4 rozpozná, v čem je problém, který řeší, podobný či obdobný s dříve známými problémy, a určí, v čem se
problémy liší a v čem se shodují
2.9.5 identifikuje, která místa/složky v problému nebo v postupu řešení jsou rizikové
2.9.6 problém analyzuje z různých hledisek

Plánování řešení
•
•
•
•
•
•
•

2.9.7 při řešení problému předvídá, jaké situace by mohly nastat
2.9.8 vytváří a využívá vizuální znázornění problému
2.9.9 formuluje hypotézy na základě dostupných informací
2.9.10 posoudí/zjistí, zda lze problém řešit s využitím zadaných informací; rozhodne, které informace nutné k
řešení problému nejsou k dispozici
2.9.11 navrhne postup, který by při řešení mohl použít
2.9.12 formuluje předpoklady podmiňující dané řešení
2.9.13 vyhodnotí různé vlastní i předložené varianty řešení a rozhoduje se mezi nimi

Řešení problému
•

•
•
•

2.9.14 postupuje systematicky při řešení problému, hodnotí dosažení dílčích cílů a stanovuje další
2.9.15 pokračuje v hledání řešení, i když byl napoprvé neúspěšný; zjišťuje příčiny neúspěchu a cesty k jejich
odstranění
2.9.16 nečeká na impulsy a hotová řešení, ale pouští se do analýzy problému sám
2.9.17 diagnostikuje chyby a navrhuje nové řešení
2.9.18 vyvíjí nové hypotézy poté, co se předchozí ukázaly mylné

Experimentální práce
•
•
•
•
•

2.9.19 navrhne experiment pro ověření hypotézy
2.9.20 provádí experiment
2.9.21 zaznamenává postup a výsledky empirického zkoumání
2.9.22 vyhodnocuje experiment z hlediska výsledku i postupu
2.9.23 vyvozuje závěry ze získaných experimentálních poznatků

Posouzení a aplikace řešení
•
•
•
•
•

2.9.24 posoudí, zda jeho výsledné řešení dává smysl
2.9.25 aplikuje výsledná řešení v konkrétních situacích; zobecňuje výsledná řešení
2.9.26 srozumitelně zdůvodňuje a obhajuje svá řešení
2.9.27 závěry formuluje až po posouzení celého řešení
2.9.28 změní své závěry na základě nových informací či změněných podmínek
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•
•
•
•

2.9.29 vysvětlí konkrétní důsledky výsledných řešení – přínosy a nežádoucí dopady, navrhuje opatření vedoucí
ke zmírnění či vyloučení negativních důsledků navrhovaných řešení
2.9.27 závěry formuluje až po posouzení celého řešení
2.9.28 změní své závěry na základě nových informací či změněných podmínek
2.9.29 vysvětlí konkrétní důsledky výsledných řešení – přínosy a nežádoucí dopady, navrhuje opatření vedoucí
ke zmírnění či vyloučení negativních důsledků navrhovaných řešení

3. Kompetence komunikativní
Na konci 1. stupně ZŠ žák:
Práce s informacemi (jejich výběr, třídění)
•
•
•
•
•
•

3.5.1 v textu, promluvě či jiném záznamu najde ty myšlenky a místa, které jsou vzhledem k zadanému úkolu
klíčové, a stručně je shrne
3.5.2 v různých zdrojích, které má k dispozici, najde informace, které souvisejí s tématem, o němž s učitelem
a spolužáky diskutují
3.5.3 pod vedením učitele pozná, které informace v textu si protiřečí
3.5.4 porovná různá tvrzení k danému tématu, pozná, když se od sebe liší
3.5.5 k získávání a výměně informací využije základní funkce informačních a komunikačních prostředků a
technologií, v dané situaci použije informační a komunikační prostředky nebo technologie, které ovládá
3.5.6 s pomocí učitele pozná, když ho autor textu o něčem přesvědčuje manipulativním způsobem (když
nezdůvodňuje, a jen konstatuje, zdůvodňuje nelogicky, tvrzení nedává smysl apod.)

Způsob vyjadřování (jeho srozumitelnost a logika)
•
•
•

3.5.7 používá správné termíny a výstižné výrazy, které souvisejí s daným tématem; vysvětlí ostatním termín,
který použil, v případě, že mu neporozuměli; dokončuje věty
3.5.8 k vyjádření používá grafických znázornění a symbolických prostředků
3.5.9 při popisu situací nebo vyprávění příběhu ze života postupuje chronologicky od začátku do konce, najde
příčiny a následky dané situace a popíše je

Písemný projev
•

3.5.10 svou myšlenku, svůj prožitek nebo příběh podává písemně s jasnou logikou od začátku do konce,
neztrácí se v podrobnostech

Ústní projev
•

•
•
•

3.5.11 pro jednotlivce i pro celou třídu srozumitelně vysloví svou myšlenku, shrne nejdůležitější informace,
které se dočetl nebo které vybral z ústního projevu druhého, a stručně a srozumitelně je sdělí ostatním;
souvisle a zřetelně vypráví krátký příběh nebo popisuje jednoduchou situaci, uvědomuje si přítomnost
posluchačů
3.5.12 rozlišuje, zda mluví se svým vrstevníkem (dítětem) nebo s dospělým, se známým nebo neznámým
člověkem a přizpůsobí tomu svou mluvu
3.5.13 když mluví před ostatními, sleduje jejich chování a reaguje na ně
3.5.14 mluví nahlas a zřetelně, přímo k adresátům, „řeč těla“ slouží sdělení

Naslouchání, navazování a udržování kontaktu při komunikaci
•

3.5.15 vyslechne druhého, aniž by ho zbytečně přerušoval; udržuje s mluvčím oční kontakt
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

3.5.16 za pomoci starších osob nebo svých vrstevníků naváže v kolektivu nové kontakty a domluví se s
osobami, které dosud neznal
3.5.17 když něčemu nerozumí, zeptá se, jak to mluvčí myslel
3.5.18 odpoví na položenou otázku, řekne svůj názor na věc
3.5.19 když s druhým nesouhlasí, řekne mu to tak, aby ho neurazil, zformuluje, proč nesouhlasí
3.5.20 přihlásí se o slovo, řídí se pravidly diskuse, která si se skupinou dohodl, v diskusi upozorní, když něčí
vstup nepatří k hlavnímu tématu
3.5.21 v diskusi mluví tak, aby mu ostatní rozuměli
3.5.22 přemýšlí o názorech druhých (chce je slyšet, není k nim hluchý) a respektuje, že mohou mít názory
odlišné od jeho; přijme, když druhý nesouhlasí s jeho názorem (nezlobí se na něj pro jeho názor)
3.5.23 různými způsoby vyjádří své názory, pocity a myšlenky
3.5.24 popisuje, co se mu nelíbí na názoru či výsledku práce druhé osoby, nikoliv na osobě samotné
3.5.25 hájí svůj názor na věc, zformuluje, proč je o věci přesvědčen; je ochoten svůj názor změnit na základě
nových informací
3.5.26 pokud je pro něj nějaká komunikace nepříjemná a má pocit, že ho chce někdo o něčem proti jeho vůli
přesvědčit, podle situace s ním odmítne komunikaci, popřípadě vyhledá pomoc u staršího spolužáka nebo u
dospělého
3.5.27 spolupodílí se na utváření pravidel komunikace ve třídě

Na konci 2. stupně ZŠ žák:
Práce s informacemi (jejich výběr, třídění)
•
•
•
•
•

•

3.9.1 v textu, promluvě či jiném záznamu pojmenuje hlavní myšlenky a stručně je shrne; určí, kde jsou klíčová
místa
3.9.2 k tématu si z různých zdrojů vybere takové informace, které podle svého úsudku potřebuje k dalšímu
řešení úkolu, porovná je s informacemi, které již měl k dispozici, a propojí je
3.9.3 pozná, když si informace protiřečí
3.9.4 v různých zdrojích si ověřuje, zda jsou informace pravdivé, a připraví si argumenty pro zdůvodnění svého
názoru na ně
3.9.5 k získání a výměně informací účelně využije různé informační a komunikační prostředky a technologie,
podle situace vybere a použije takové informační a komunikační prostředky nebo technologie, které nejlépe
vyhovují situaci a okolnostem (internet, e-mail, telefonický rozhovor apod.)
3.9.6 rozpozná místa, použité prostředky nebo informace, které jsou v daném kontextu použity manipulativně

Způsob vyjadřování (jeho srozumitelnost a logika)
•

•
•

3.9.7 vyjadřuje se tak, aby mu ostatní rozuměli, používá jednoznačná a výstižná pojmenování; staví souvislé a
přehledné věty a souvětí; pokud je to třeba, najde jiné výrazy, kterými ostatním lépe vysvětlí, co měl na mysli;
vyhýbá se parazitním výrazům
3.9.8 k vyjádření používá grafických znázornění a symbolických prostředků
3.9.9 při vyjadřování uspořádá informace logicky podle časových, místních, příčinných a dějových souvislostí

Písemný projev
•

3.9.10 své sdělení vyjádří písemně uceleně, se souvislou stavbou vět, odstavců a celého textu, se zaměřením
na věc i s ohledem na svého adresáta a záměr sdělení
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Ústní projev
•
•
•
•

3.9.11 před známým i neznámým publikem přednese své sdělení uceleně a srozumitelně; připraví si a použije
poznámky tak, aby to jeho vystoupení nerušilo
3.9.12 rozlišuje, co chce sdělit, v jaké situaci to sděluje a komu to sděluje, a v závislosti na tom použije vhodné
jazykové prostředky
3.9.13 délku a náročnost mluveného projevu přizpůsobí typu publika a jeho odezvě v průběhu své promluvy
3.9.14 mluví výrazně, aby sdělil smysl, tempo přizpůsobuje adresátovi i obsahu, ovládá mimiku i gesta

Naslouchání, navazování a udržování kontaktu při komunikaci
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

3.9.15 dává druhým lidem najevo, že jim naslouchá tím, že s nimi udržuje oční kontakt; svou mimikou dává
najevo vstřícnost; verbálně i neverbálně dává najevo porozumění pro pocity druhého (přitakává)
3.9.16 naváže sám nový kontakt i s osobou, kterou dosud neznal, osloví ji jako první a přizpůsobí se jejím
možnostem komunikace
3.9.17 ujišťuje se, že druhému porozuměl tím, že klade mluvčímu doplňující otázky po smyslu sdělení
(„Znamená to tedy to, že…“); parafrázuje to, co druhý řekl („Jestli ti/vám dobře rozumím, jde o to…“)
3.9.18 v diskusi využívá myšlenky druhých jako východiska pro svá sdělení a navazuje na ně; povzbuzuje
skupinu k produkování dalších nápadů, názorů, návrhů, iniciativně přichází s vlastními nápady
3.9.19 zaujme nesouhlasné nebo kritické stanovisko konstruktivním způsobem (namítá či nesouhlasí vždy
způsobem, který vyzdvihuje věcnou podstatu a nikoli osobní vztahy), svůj názor zdůvodní
3.9.20 rozpozná téma a cíl diskuse, odliší nápady a otázky, které k jádru věci nepatří, poukáže na procedurální
vady v diskusi (odklon od tématu, pořadí vstupů, omyl v pochopení výroku, rozpor zápisu a průběhu jednání)
3.9.21 sám diskutuje k věci, srozumitelně sděluje a vysvětluje své myšlenky, postoje, argumenty; nezavádí
diskusi stranou; udržuje přehled o tom, které body se již probraly, a pro návrat k již vyřízeným se rozhoduje
odůvodněně; shrne, k čemu skupina v diskusi dospěla
3.9.22 zamýšlí se nad názory a pohledy, které se liší od jeho vlastních; ve světle nových příspěvků přehodnocuje
nebo potvrzuje svůj předchozí názor, případně ho upravuje v situaci, kdy ho argumenty druhého přesvědčily;
akceptuje, že výsledkem diskuse nemusí být vždy shoda
3.9.23 různými způsoby vyjádří své názory, pocity a myšlenky; dívá se na věci z různých hledisek, vyhýbá se
paušálním hodnotícím soudům
3.9.24 když sděluje druhým své názory a pocity, jedná tak, aby je neurazil, aby se nedotkl jejich přesvědčení,
odděluje svoje vlastní pocity od toho, co se reálně stalo
3.9.25 obhajuje svůj názor asertivním způsobem (důrazně, ale slušně); předkládá konkrétní argumenty i proti
pro to většinovému mínění, je-li přesvědčen o jeho správnosti
3.9.26 pozná, když s ním chce někdo manipulovat, popíše, v čem tato manipulace spočívá (jak se projevuje ve
verbálním i neverbálním projevu) a odmítne takovou komunikaci společensky přijatelným způsobem; sám s
druhými nemanipuluje
3.9.27 spolupodílí se na utváření pravidel komunikace mezi učiteli a žáky, popř. na úrovni celé školy

4. Kompetence sociální a personální
Na konci 1. stupně ZŠ žák:
Přípravná fáze práce ve skupině
•
•

4.5.1 než začne pracovat, probere vlastními slovy s ostatními ve skupině zadaný úkol
4.5.2 rozdělí si ve skupině role, které jsou v zadání vymezeny, případně použije známé role
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•
•
•
•

4.5.3 vymezuje spolu s ostatními kritéria dobře odvedené práce nebo objasňuje ta, která skupina dostala spolu
s úkolem
4.5.4 upraví pracovní místo, aby se skupině dobře pracovalo, půjčuje pomůcky
4.5.5 dodržuje termín splnění úkolu, plní mezitermíny dohodnuté s učitelem
4.5.6 spolupodílí se na vytvoření pravidel spolupráce; domluvená pravidla dodržuje, upozorní na jejich
porušení

Realizace práce ve skupině
•
•
•
•
•

4.5.7 plní jednoduché úkoly s menším počtem kroků, plní jasné role s návodem, a dotahuje je do konce;
rozpozná, že jednoduchý úkol (jeho část) je hotov
4.5.8 při potížích se svou částí práce hledá pomoc nejprve u spolužáků, či v knihách a v jiných zdrojích, nakonec
u učitele
4.5.9 v případě potřeby nabízí svou pomoc – ochotně vyhoví při žádosti o pomoc
4.5.10 postará se o hotové dílo v rámci zadání nebo na pokyn učitele
4.5.11 po dobu práce udržuje pracovní pořádek, po skončení práce se v čase vymezeném učitelem nebo
pravidly postará o úklid

Vyhodnocení práce ve skupině
•
•
•
•
•

4.5.12 ze zadaných hledisek sleduje práci celé skupiny, jednotlivců i sebe a hodnotí ji podle modelu, s pomocí
pracovního listu nebo podle kritérií připravených učitelem
4.5.13 pod vedením učitele nebo podle pracovního listu navrhuje, co by se příště mělo dělat stejně a co jinak
4.5.14 vyslovuje své ocenění nápadů a práce druhých dříve než kritiku; děkuje druhým za uznání, raduje se z
úspěchu celé skupiny
4.5.15 neodmítá ani nekritizuje nápady, dokud nejsou prozkoumány; neposmívá se, reaguje na informaci a
nikoli na osobu
4.5.16 při potížích nebo nezdaru neshazuje vinu na druhé

Podložená volba osobních cílů
•
•
•

4.5.17 z nabídky úkolů si vybere takové, které dokáže splnit sám nebo s pomocí skupiny
4.5.18 v sebehodnotících pracovních listech si s pomocí učitele nebo rodiče volí cíl pro sebezlepšení a určuje,
co pro to může udělat
4.5.19 vyslechne, co mu druzí nebo učitel o jeho práci říkají, radí se s učitelem, jak zlepšit své další jednání na
základě toho, co se dozvěděl ze zpětné vazby

Emoce
•

4.5.20 pokud jedná impulsivně a nezvládne své jednání, omluví se za to, že nezvládl své emoce

Na konci 2. stupně ZŠ žák:
Přípravná fáze práce ve skupině
•
•
•

4.9.1 analyzuje ve skupině problémovou situaci a určí, co je úkolem (použije svou klíčovou kompetenci k řešení
problémů)
4.9.2 rozdělí si ve skupině úkol na části a přijme svou část, včetně zodpovědnosti za její plnění
4.9.3 k úkolu vytváří kritéria toho, jak bude vypadat dobře odvedená práce
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•
•
•

4.9.4 zajistí podmínky (nástroje, materiál a prostor); dbá, aby komunikace mezi členy týmu byla pro všechny
stejně dostupná
4.9.5 stanoví s ostatními časy pro splnění úkolů (harmonogram práce), v dlouhodobém úkolu hlídá mezičasy i
závěrečný termín
4.9.6 pracuje podle zažitých (zvnitřněných) pravidel spolupráce, a pokud vyvstane potřeba, pravidla pro danou
situaci aktualizuje

Realizace práce ve skupině
•
•
•
•
•

4.9.7 rozpozná, kdy je úkol (jeho etapa) hotov, a že je čas přejít k další etapě; dotahuje celý úkol do konce
(včetně vyhodnocení nebo úklidu apod.)
4.9.8 při potížích se svou částí práce se snaží najít příčiny; při závažných potížích celé skupiny zastavuje práci a
hledá, kde v dosavadním postupu došlo k chybě
4.9.9 v případě potřeby nabízí svou pomoc – všimne si, kdo ji potřebuje
4.9.10 samostatně (individuálně i jako členové skupiny) se postarají o hotové dílo
4.9.11 po skončení práce se stará o úklid

Vyhodnocení práce ve skupině
• 4.9.12 reflektuje a hodnotí práci svého týmu, jednotlivců i sebe podle kritérií, která si skupina vytvořila ve fázi
přípravy; podle potřeby projednává i další hlediska
• 4.9.13 hledá spolu s druhými nejlepší návrhy na to, co by se příště mělo dělat stejně a co jinak
Upevňování vztahů s druhými
•

•
•

4.9.14 vyslovuje své ocenění nápadů a práce druhých dříve než kritiku; děkuje druhým za uznání; nepodléhá
ambicím, třídním stereotypům nebo rivalitám ani osobním preferencím ve vztahu ke spolužákům; raduje se z
úspěchu celé skupiny i tehdy, když se na něm nepodílel nebo když zvítězilo řešení, které sám neprosazoval
4.9.15 zdržuje se posměšků nebo opovržení nad prací druhých, mluví o práci a jejím výsledku a nikoli o
vlastnostech nebo povaze osoby
4.9.16 při nezdaru nebo potížích neshazuje vinu na druhé, k příčinám nezdaru se dostává společným rozborem
postupu nebo podmínek

Podložená volba osobních cílů
•
•
•

4.9.17 s pomocí učitele si vytyčuje individuální úkoly a termíny podle své zkušenosti a vědomí svých
dovedností; svá tvrzení o vlastních schopnostech dokládá příkladem některého svého výkonu
4.9.18 stanovuje si cíle pro sebezlepšení (snaží se dál rozvinout v tom, v čem je silný, i zlepšit se v tom, v čem
je slabší) a vydrží usilovat o jejich dosažení
4.9.19 podle svého uvážení využívá zpětnou vazbu pro své další jednání

Emoce
•

4.9.20 pojmenuje své emoce v daném okamžiku, omluví se při jejich nezvládnutí ve skupině, používá
jednoduché postupy, jak zvládat své emoce
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5. Kompetence občanská
Na konci 1. stupně ZŠ žák:
Respekt k druhým
•
•
•
•

5.5.1 vyslechne názor druhých až do konce, zdržuje se odsuzujících komentářů, neposmívá se; ověřuje si, jak
ostatní něco chápou, jaký názor na věc mají druzí, vyptává se, proč si to myslí
5.5.2 emocím druhých se neposmívá, nedělá opovržlivé poznámky
5.5.3 při posuzování konkrétních a nepříliš komplikovaných jevů, procesů, událostí a problémů ve svém okolí
se ptá: „Jak bych se na to díval, kdybych byl někým jiným (tím druhým, jiným žákem, učitelem, rodičem)?“
5.5.4 nevyjadřuje se pohrdlivě nebo s předsudky o skupinách lidí nebo jejich příslušnících

Pravidla
•
•

5.5.5 s pomocí dospělého vytváří a formuluje pravidla soužití jednotlivého společenství (třídy, kroužku),
pravidla dodržuje nebo přijímá důsledky vyplývající z jejich nedodržení; ve sporech se dovolává pravidel
5.5.6 chová se tak, aby důsledky jeho chování neomezovaly druhé lidi a nepoškozovaly prostředí

Odmítání násilí
•
•
•
•

5.5.7 v konfliktní situaci navrhuje, jak by bylo vhodné jednat – připomíná pravidla soužití, nezahajuje vážné
útoky na druhé a neúčastní se jich, neponižuje druhé
5.5.8 snaží se získat pomoc pro napadeného spolužáka, všímá si křivdy, neoplácí
5.5.9 pomáhá spolužákům, i když nejsou kamarádi, učiteli, rodičům, bližním; pod vedením dospělých promýšlí
možnosti pomoci druhým a zapojuje se do podpory vzdálených lidí
5.5.10 navrhuje, co konkrétního by třída mohla podniknout, aby byl odstraněn některý nežádoucí jev či nešvar

Samostatné jednání
•

5.5.11 za pomoci učitele žák ve skupině posuzuje, zda má dost informací k tomu, aby se mohl rozhodnout

Respekt k právům jednotlivce
•
•
•

5.5.12 nad návrhy ostatních o společných záležitostech uvažuje a neodmítá je rovnou, podává své osobní
návrhy k diskusi a zvážení, neodmítá realizovat přijatá řešení, i když nejsou jeho, netrucuje
5.5.13 posuzuje, jak v reálné životní situaci, kterou prožil, byla respektována nebo porušována jeho práva;
využije spolupráce s dospělým v situacích, kde svá práva nemůže uplatnit sám
5.5.14 pokud nezná důvody pro to, co je mu jako dítěti zakázáno nebo mu není dopřáno, požádá o vysvětlení,
a to trpělivě vyslechne a respektuje

Udržitelnost života
•

5.5.15 respektuje základní jednoduchá pravidla trvale udržitelného života

Krizové situace
•
•
•

5.5.16 zná telefonní čísla, místa nebo osoby pro přivolání pomoci; ví, jak přivolá pomoc, případně ji poskytne
5.5.17 v kritických situacích bez zmatku počká na instrukce, nebo si najde vhodnou osobu, která mu pomůže
5.5.18 vyhýbá se známým nebezpečím v okolí bydliště a školy, řídí se radami a doporučeními dospělých v tom,
jak předcházet rizikům (výška, hloubka, dopravní provoz, nebezpečné látky a zařízení); radami a doporučeními
dospělých se řídí i bez dohledu
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Vztah ke kulturnímu dědictví
•
•

5.5.19 osobní vztah k prostoru, kde žije, projevuje znalostí místa, neničením památek, výzdoby, přírody,
užitných objektů
5.5.20 ke hře i spolupráci přijímá ostatní a neodmítá nikoho

Na konci 2. stupně ZŠ žák:
Respekt k druhým
•
•
•
•

5.9.1 názory nebo přesvědčení druhých přijímá jako možné, svůj názor předkládá také jako jeden z možných a
opírá ho o argumenty
5.9.2 vyjadřuje své vlastní pocity, nedotýká se citů druhých v různých situacích
5.9.3 posuzuje a hodnotí jevy, procesy, události a problémy ve svém okolí z různých úhlů pohledu
5.9.4 kritizuje stereotypy a předsudky použité v soukromé i ve veřejné komunikaci, snaží se jich vyvarovat

Pravidla
•

•

5.9.5 se skupinou vrstevníků vytváří a formuluje pravidla potřebná pro danou situaci, v případě potřeby tvorbu
pravidel sám navrhuje; pravidla dodržuje nebo přijímá důsledky vyplývající z jejich nedodržení; ve sporu se
dovolává pravidel
5.9.6 v různých situacích, kde nejsou přesně stanovená pravidla, se chová tak, aby neobtěžoval a neškodil;
respektuje, že jeho svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého

Odmítání násilí
•
•

5.9.7 nepoužívá násilné řešení sporů, vyjedná smír; používá v případě potřeby různá vyjádření a postupy,
kterými je možné odmítnout agresi proti sobě nebo proti třetí osobě
5.9.8 fyzickému i psychickému násilí ve škole nepřihlíží, ale podle svých možností se mu postaví

Aktivní pomoc
•
•

5.9.9 aktivně pomáhá slovem i činem spolužákům i spoluobčanům, podle svých možností se zapojuje do
obecně prospěšných akcí na místní i širší úrovni
5.9.10 nečeká, že společné problémy, které se dotýkají nyní nebo v dohledné budoucnosti i jeho života doma
nebo ve škole, bude řešit někdo druhý („oni“), sám na ně upozorňuje, hledá řešení a navrhuje postupy

Samostatné jednání
•

5.9.11 samostatně posuzuje, zda už má dost informací, aby se mohl rozhodovat; zvažuje pro i proti v daném
problému, odmítá zaujmout konečné stanovisko, pokud neměl dost času k rozvaze

Respekt k právům jednotlivce
•

•
•

5.9.12 při rozhodování o společných záležitostech hledá a prosazuje řešení přijatelné pro všechny, hlasování
přijímá jen jako východisko z nouze, i když dojde k hlasování, snaží se, aby se přehlasovaná menšina necítila
při realizaci řešení špatně; v diskusi připomíná, že většinová vůle nemá ukřivdit názorové menšině ani
znemožnit soužití s ní
5.9.13 při střetu s požadavky dospělých, které nerespektují lidská práva jeho nebo ostatních, předkládá
argumenty postavené na znalosti lidských práv
5.9.14 respektuje, že v některých výjimečných situacích mohou dospělí omezit jeho práva; podřizuje se těmto
omezením i v případech, kdy nehrozí přímá kontrola
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Udržitelnost života
•

5.9.15 posuzuje své potřeby a nároky a snaží se je omezovat z hlediska trvale udržitelného života

Krizové situace
•

•
•

5.9.16 zná a popíše i předvede některé záchranné i strategické postupy a zásady při krizových situacích (úraz,
tonutí, požár, napadení útočníkem, okradení, svědectví při zločinu); ví, kdo v nouzové situaci pomůže, a přivolá
pomoc, případně ji poskytne
5.9.17 poslouchá v kritických situacích bez zmatku pokyny kompetentních osob; pomůže těm, kteří sami
nemohou pokyny splnit
5.9.18 předvídá možná rizika i v nových situacích a prostorech a dodržuje známé zásady bezpečnosti při zábavě
i práci

Vztah ke kulturnímu dědictví
•
•
•

5.9.19 osobní vztah k prostoru, kde žije, rozšiřuje nejen na blízké okolí, ale i mimo vlast; zvažuje realisticky
výhody i omezení rodiště nebo bydliště
5.9.20 rozpozná a posuzuje extremistické projevy národní hrdosti s odkazem na lidská práva, nalézá souvislosti
s tragickými příklady z historie i současnosti
5.9.21 sleduje a vybírá si kulturní události v obci, zvažuje jejich kvalitu

6. Kompetence pracovní
Na konci 1. stupně ZŠ žák:
Plánování
•
•
•
•

6.5.1 naplánuje s pomocí učitele dílčí činnosti nutné ke splnění úkolu a s pomocí učitele stanoví čas na jejich
realizaci
6.5.2 reflektuje, zda měl dost nebo málo času na práci a jak čas využil
6.5.3 pro vlastní činnost vybere z nabídky takové materiály a nástroje, které nejlépe odpovídají pracovnímu
úkolu, a připraví je
6.5.4 pro danou činnost zvolí a připraví vhodné pracovní místo

Vlastní práce
•
•
•
•
•

6.5.5 pracuje podle osvědčeného postupu či jednoduchého návodu, pokud si neví rady, požádá o pomoc
spolužáka či učitele
6.5.6 přehledně zaznamená, popřípadě vysvětlí, svůj pracovní postup (s pomocí učitele, případně podle
předlohy)
6.5.7 při práci sleduje termín splnění úkolu, zohlední doporučení ohledně dodržení termínu
6.5.8 pracuje úsporně (šetří materiál, elektrickou energii apod.)
6.5.9 pod vedením učitele dodržuje bezpečnostní pravidla při práci; pracuje tak, aby chránil zdraví své i
ostatních

Hodnocení
•
•

6.5.10 dílčí činnosti s pomocí učitele průběžně porovnává s předem stanovenými kritérii a navrhuje úpravy,
které vedou ke zlepšení
6.5.11 rozpozná kvalitní práci a dobře splněný úkol (podle zadání a předem stanovených kritérií); s pomocí
učitele či spolužáků zhodnotí podle předem stanovených kritérií práci ostatních i vlastní práci

24

•
•

6.5.12 na základě hodnocení celé práce pojmenuje příčiny úspěchu i neúspěchu a s pomocí učitele navrhne
úpravy, co by mohl příště udělat lépe, a čeho se naopak držet
6.5.13 s pomocí učitele zjišťuje, jaký vliv mají výrobní postupy, které používá, na kvalitu životního prostředí

Profese
•
•
•
•

6.5.14 uvědomuje si, jaké pracovní činnosti ho těší, jaké mu jdou dobře, lépe než jiné
6.5.15 poznává různé obory lidského konání; vysvětlí, v čem spočívá jejich význam
6.5.16 získává informace o různých profesích a učí se v nich orientovat (vyhledá potřebné informace pro
splnění požadavků na danou profesi apod.)
6.5.17 poznává možnosti uplatnění vlastních schopností a dovedností a využívá je v různých činnostech

Podnikatelské myšlení
•
•
•

6.5.18 vhodným způsobem nabídne vlastní služby
6.5.19 vyžaduje adekvátní ocenění vlastního nápadu, námětu; věcně ocení nové návrhy druhých
6.5.20 uvědomuje si důležitost hospodaření s utrženými finančními prostředky a šetření financí pro konkrétní
výdaje

Na konci 2. stupně ZŠ žák:
Plánování
•
•
•

6.9.1 naplánuje práci do jednotlivých kroků
6.9.2 na základě kontextu odhaduje realisticky čas nutný ke splnění daného úkolu, zpětně reflektuje vlastní
odhady
6.9.3 sám navrhne takové materiály, nástroje a postupy, které nejlépe odpovídají pracovnímu úkolu, a připraví
je

Vlastní práce
•
•
•
•
•

6.9.4 pracuje podle návodu – postupuje systematicky podle složitého návodu – seznámí se s návodem, upraví
ho podle konkrétních podmínek a systematicky podle něj pracuje
6.9.5 přehledně a podrobně zaznamená svůj pracovní postup
6.9.6 úkoly plní ve stanoveném termínu; v průběhu plnění úkolu kontroluje dodržení termínu splnění
6.9.7 pracuje úsporně, vyžaduje úspornou práci od ostatních (šetří materiál, elektrickou energii apod.)
6.9.8 dodržuje bezpečnostní pravidla, pracuje tak, aby chránil zdraví své i ostatních

Hodnocení
•
•
•
•

6.9.9 svůj postup průběžně vyhodnocuje a modifikuje podle zadání či stanovených kritérií, využívá své
zkušenosti
6.9.10 rozpozná kvalitní práci a dobře splněný úkol (podle zadání a předem stanovených kritérií); sám nebo ve
spolupráci se spolužáky zhodnotí podle předem stanovených kritérií práci ostatních i vlastní práci
6.9.11 na základě hodnocení celé práce pojmenuje příčiny úspěchu i neúspěchu a navrhne úpravy
6.9.12 posuzuje výrobní postupy a materiály, které sám používá, z hlediska jejich bezpečnosti; pro vlastní
činnosti volí takové výrobní postupy, které jsou nejšetrnější ve vztahu k životnímu prostředí

Profese
•
•

6.9.13 reálně odhadne své možnosti (co dokáže a za jakých podmínek)
6.9.14 vyhodnocuje, v jakých oborech lidského konání by mohl svůj zájem a své vlohy rozvíjet
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•
•
•
•
•
•
•

6.9.15 získává potřebné informace o případné budoucí profesi, posuzuje profese z různých hledisek a
vyhodnotí je vzhledem ke svým předpokladům a možnostem
6.9.16 vyhledá poptávku po své práci a příležitost k zaměstnání v různých médiích (např. pracuje s inzerátem
– rozpozná, jakou práci nabízí)
6.9.17 analyticky uvažuje o možnostech podnikání ve svém prostředí, identifikuje potřeby a poptávku,
odhaduje možné podnikatelské kroky; účastní se fiktivního podnikání
6.9.18 použije různé způsoby, jak se prezentovat na trhu práce
6.9.19 asertivně obhajuje vlastní práci, požaduje za ni adekvátní ocenění (nepodceňuje se ani nepřeceňuje, je
si vědom ceny vlastní práce); věcně ocení práci druhých, vhodně podá kritiku
6.9.20 provede finanční rozpočet na danou akci školy, porovná případné náklady a zisk spojený s plněním
dalších úkolů
6.9.21 na modelových příkladech zhodnotí dodržování etických norem podnikání
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Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:
Před zaváděním PLPP probíhá konzultace učitele, který na základě své pedagogické diagnostiky zaznamenal
obtíže žáka při výuce svého předmětu, a školního speciálního pedagoga. Hledají se možnosti změn metod a forem
výuky, která by žáku napomohla ve výuce. Pokud speciální pedagog a učitel předmětu, kde má žák obtíže, shledají
potřebu zavedení PLPP, konají následujícím způsobem:
1. Speciální pedagog metodicky vede formou konzultací učitele předmětu k vypracování PLPP.
2. Společně nacházejí možnosti změn na podporu vzdělávání žáka, učitel obdrží od spec. ped. elektronický
formulář PLPP k vypracování.
3. Následuje schůzka speciálního pedagoga, třídního učitele a učitele předmětu. Třídní učitel shromažďuje
agendu k žáku také v papírové podobě a informuje rodiče o zavedení tohoto PO.
4. Speciální pedagog zanese tuto podporu do systému evidence do matriky a do své evidence a průběžně
společně s pedagogem toto opatření a jeho účinnost vyhodnocují. Pokud je PLPP dostačující, škola v něm po
dohodě se zákonnými zástupci pokračuje a následně může dojít k jeho zrušení.
5. Pokud se ukáže jako nevyhovující, speciální pedagog doporučí rodičům návštěvu pedagogicko-psychologické
poradny nebo jiných spolupracujících organizací podle obtíží žáka. Speciální pedagog konzultuje s PPP či SPC
další možnosti podpory.
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:
Speciální pedagog informuje na základě doporučení z poradny třídního učitele o podpůrných opatřeních (PO)
a potřebě žáka.
Doporučení po podpisu zákonných zástupců zanese speciální pedagog do matriky.
Doporučená podpůrná opatření mají definovanou finanční náročnost, která je vyjádřena kódovým označením.
Speciální pedagog přenese tento kód do matriky a podle data a přesného zavedení PO do výkazu R 44-99.
IVP sestavuje tým pedagogů, kteří žáka vyučují. Za shrnutí všech informací od pedagogů zodpovídá třídní učitel,
připravené IVP odevzdává do data, které mu sdělí speciální pedagog. (viz. doporučení).
Následuje schůzka TU a speciálního pedagoga k dokončení IVP a k jeho podepsání rodičům. IVP má
elektronickou podobu formuláře. V papírové podobě si jej uchovává TU.
IVP se elektronicky uchovává ve složce žáka, zatím je rovněž vedena agenda v papírové formě v chráněných
deskách v kabinetu speciálního pedagoga.

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:
Škola spolupracuje s PPP Barunčina, pravidelně se konají konzultace s pedagogy a speciálním pedagogem 1x
měsíčně na půdě školy. Potřebné dokumenty týkající se žáka škola zasílá poradně datovou schránkou.
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Škola spolupracuje rovněž s SPC (podle potřeb žáků) a umožňuje jim konzultace a pozorování jejich klientů na
půdě školy. Následně hovoří odborníci s TU a speciální pedagožkou. Potřebné dokumenty, které poradna vyžaduje
opět odcházejí datovou schránkou.
Spolupráce s OSPOD: V případě potřeby škola oslovuje orgán sociálně právní ochrany dětí v situacích, které
jsou pro dítě ohrožující. Tyto situace konzultuje školní poradenské pracoviště v týmu: speciální pedagogové, TU,
metodik prevence, výchovný poradce. Oslovení probíhá písemně, formou žádosti o spolupráci, prošetření či součinnost
se situací. Tato žádost směrem k orgánu probíhá opět datovou schránkou.
Rovněž také OSPOD komunikuje se školou formou datové schránky. Většinou se jedná o žádost o podání
zprávy. S OSPOD probíhají také telefonické konzultace.
Na žádost Policie škola podává informace formou datové schránky.
Pro komunikaci s dalšími institucemi má škola kontaktní osobu, kterou je zástupkyně ředitelky školy pro oblast
speciální pedagogiky, výchovná poradkyně školy a koordinátorka školního poradenského pracoviště.

Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:
•

metodička prevence

•

speciální pedagožka a výchovná poradkyně

•

školní speciální pedagožky

Provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami probíhají
v rámci organizace výuky:
•

v oblasti úpravy obsahu vzdělávání

•

v oblasti hodnocení

Přehled předmětů speciálně pedagogické péče:
rozvoj grafomotorických dovedností, rozvíjení sluchového vnímání, rozvoj zbytkového sluchového a zrakového
vnímání

Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:
Před zaváděním PLPP probíhá konzultace učitele, který na základě své pedagogické diagnostiky zaznamenal
potřebu žáka při výuce svého předmětu, a školního speciálního pedagoga. Hledají se možnosti změn metod a forem
výuky, která by žáku napomohla při vzdělávání.
Pokud speciální pedagog a učitel předmětu, kde žák dosahuje mimořádných výsledků, shledají potřebu zavedení
PLPP, konají následujícím způsobem:
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1. Speciální pedagog metodicky vede formou konzultací učitele předmětu k vypracování PLPP.
2. Společně nacházejí možnosti změn na podporu vzdělávání žáka, učitel obdrží od spec. ped. elektronický
formulář PLPP k vypracování.
3. Následuje schůzka speciálního pedagoga, třídního učitele a učitele předmětu. Třídní učitel shromažďuje
agendu k žáku také v papírové podobě a informuje rodiče o zavedení tohoto PO.
4. Speciální pedagog zanese tuto podporu do systému evidence do matriky a do své evidence a průběžně
společně s pedagogem toto opatření a jeho účinnost vyhodnocují. Pokud je PLPP dostačující, škola v něm po
dohodě se zákonnými zástupci pokračuje a následně může dojít k jeho zrušení.
5. Pokud se ukáže jako nevyhovující, speciální pedagog doporučí rodičům návštěvu pedagogicko-psychologické
poradny nebo jiných spolupracujících organizací podle obtíží žáka. Speciální pedagog konzultuje s PPP či SPC
další možnosti podpory, jako jsou přestup do vyššího ročníku na konkrétní předmět, zadávání složitějších úloh
dlouhodobějšího charakteru apod.
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:
Speciální pedagog informuje na základě doporučení z poradny třídního učitele o podpůrných opatřeních (PO)
a potřebě žáka.
Doporučení po podpisu zákonných zástupců zanese speciální pedagog do matriky. Doporučené podpůrné
opatření mají definovanou finanční náročnost, která je vyjádřena kódovým označením. Speciální pedagog přenese
tento kód do matriky a podle datumu a přesného zavedení PO do výkazu R 44-99. Pokud jsou poradnou doporučeny
pomůcky, informuje školní speciální pedagog pověřeného kolegu – speciálního pedagoga, který je pověřen výběrem,
nákupem, evidencí a distribucí pomůcek. Tato osoba rovněž instruuje pedagoga či asistenta pedagoga v manipulaci s
pomůckou.
IVP sestavuje tým pedagogů, kteří žáka vyučují. Za shrnutí všech informací od pedagogů zodpovídá třídní učitel,
připravené IVP odevzdává do data, které mu sdělí speciální pedagog. (viz. doporučení).
Následuje schůzka TU a speciálního pedagoga k dokončení IVP a k jeho podepsání rodičům. IVP má
elektronickou podobu formuláře. V papírové podobě si jej uchovává TU.
IVP se elektronicky uchovává ve složce žáka, zatím je rovněž vedena agenda v papírové formě v chráněných
deskách v kabinetu speciálního pedagoga.

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:
PPP, SPC, Menza – organizace pro podporu nadání. Konzultace s odborníky organizace, zprostředkování jejich
nabídek, soutěží, kempů a olympiád pro našeho žáka. Spolupráce s NIDV, využití jejich nabídek.

Zodpovědné osoby a jejich role:
Tito žáci spadají do oblasti speciální pedagogiky. Tento obor je na naší škole v kompetenci zástupkyně ředitelky
školy pro oblast speciální pedagogiky a výchovné poradkyně školy, koordinátorky školního poradenského pracoviště.
Tato osoba je pověřenou osobou v komunikaci se spolupracujícími institucemi. Péče o žáky s potřebou PO je řešena
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na schůzkách školního poradenského pracoviště společně s metodičkou prevence a spec. pedagogy. Možnosti
přestupu v rámci ročníků povoluje ředitelka školy.

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a mimořádně nadaných žáků:
•

účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících školy nebo v jiné škole

•

obohacování vzdělávacího obsahu

•

zadávání specifických úkolů, projektů

•

příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol

30

Začlenění průřezových témat
Průřezová témata jsou do výuky začleňována dvojím způsobem, jako:
1. součást předmětu
2. projektové dny
1. Součást předmětu
Osobnostní a sociální výchova je již z principu svého obsahu součástí třídnických hodin. Všechny oblasti
(osobnostní rozvoj, sociální rozvoj a morální rozvoj) včetně všech tematických okruhů naplňujeme v každém ročníku.
Osobnostní a sociální výchova svým obsahem podporuje hlavní vizi školy a tou je osobnostně sociální rozvoj jedince
a třídního kolektivu a jeho příprava na život, což v kombinaci s klíčovými kompetenci považujeme za základ pro
úspěšný vstup do života.
2. Projektové dny
Další průřezová témata (výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech, multikulturní výchova, enviromentální výchova, mediální výchova) jsou naplňovány prostřednictvím
projektových dnů. Tento způsob naplňování jsme upřednostnili, jelikož lze v daných témat jít do větší hloubky
a soustředit se na ně. Samozřejmě, že svým založením škola na průřezová témata navazuje v každodenním životě svým
přístupem k výuce, volbou metod a přístupem ke všem účastníkům vzdělávání.
Přehled začlenění průřezových témat
Průřezové téma/Tematický
okruh

1.
ročník

2.
ročník

3.
ročník

4.
ročník

5.
ročník

6.
ročník

7.
ročník

8.
ročník

9.
ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání

TH

TH

TH

TH

TH

TH

TH

TH

TH

Sebepoznání a sebepojetí

TH

TH

TH

TH

TH

TH

TH

TH

TH

Seberegulace
a sebeorganizace

TH

TH

TH

TH

TH

TH

TH

TH

TH

Psychohygiena

TH

TH

TH

TH

TH

TH

TH

TH

TH

Kreativita

TH

TH

TH

TH

TH

TH

TH

TH

TH

Poznávání lidí

TH

TH

TH

TH

TH

TH

TH

TH

TH

Mezilidské vztahy

TH

TH

TH

TH

TH

TH

TH

TH

TH

Komunikace

TH

TH

TH

TH

TH

TH

TH

TH

TH

Kooperace a kompetice

TH

TH

TH

TH

TH

TH

TH

TH

TH

Řešení problémů
a rozhodovací dovednosti

TH

TH

TH

TH

TH

TH

TH

TH

TH
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Průřezové téma/Tematický
okruh

1.
ročník

2.
ročník

3.
ročník

4.
ročník

5.
ročník

6.
ročník

7.
ročník

8.
ročník

9.
ročník

Hodnoty, postoje, praktická
etika

TH

TH

TH

TH

TH

TH

TH

TH

TH

x

x

x

x

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a škola

x

x

x

x

x

Občan, občanská společnost
a stát

x

Formy participace občanů
v politickém životě

x

Principy demokracie jako formy
vlády a způsobu rozhodování

x

x

x

x

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

x

x

Objevujeme Evropu a svět

x
x

x

Jsme Evropané

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference

x

x

Lidské vztahy

x

x

Etnický původ
Multikulturalita

x

x

x
x

x

x

x

x

x

Princip sociálního smíru a
solidarity

x

x

x
x

x

x

x

x
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ekosystémy
Základní podmínky života

x
x

x

x

x

Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
Vztah člověka k prostředí

x

x

x

x
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Průřezové téma/Tematický
okruh

1.
ročník

2.
ročník

3.
ročník

4.
ročník

5.
ročník

6.
ročník

7.
ročník

8.
ročník

9.
ročník

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení

x

x

Interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality
Stavba mediálních sdělení

x

x

x
x

x

x

x

Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu

x

x

Vnímání autora mediálních
sdělení
Fungování a vliv médií ve
společnosti

x

x
x

x

x

x
x

x
x

Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:
Zkratka

Název předmětu

TH

TŘÍDNICKÁ HODINA

X

PROJEKTOVÝ DEN
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Učební plán
Celkové dotace – přehled
1. stupeň
Vzdělávací oblast

Předmět

ČESKÝ JAZYK A
LITERATURA
ANGLICKÝ JAZYK

2. stupeň

1.
ročník

2.
ročník

3.
ročník

4.
ročník

5.
ročník

7

7

7

6

6+1

0+1

0+1

3

3

3

Dotace 1.
stupeň

Dotace 2.
stupeň

6.
ročník

7.
ročník

8.
ročník

9.
ročník

33+1

4+1

4+1

4+1

3+2

15+5

9+2

3+1

3

3

3+1

12+2

3

3

6

4+1

4+1

DRUHÝ CIZÍ JAZYK
Jazyk a jazyková
komunikace

Matematika a její
aplikace

•

RUSKÝ JAZYK

•

ITALSKÝ JAZYK

•

NĚMECKÝ JAZYK

•

ŠPANĚLSKÝ
JAZYK

MATEMATIKA A
INFORMATIKA
MATEMATIKA

Informační a
komunikační
technologie

0

INFORMATIKA

0
4+1

4+1

4+1

4+1

1

4+1

20+5

1

4+1

4+1

4+1

12+3

0
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1. stupeň
Vzdělávací oblast

Předmět

PRVOUKA
Člověk a jeho svět

1.
ročník

2.
ročník

3.
ročník

1

2

2

PŘÍRODOVĚDA
VLASTIVĚDA

2. stupeň
4.
ročník

5.
ročník

Dotace 1.
stupeň

6.
ročník

7.
ročník

8.
ročník

9.
ročník

Dotace 2.
stupeň

5

0

2

1+1

3+1

0

2+1

2+1

4+2

0

DĚJEPIS

0

2

2

2

2

8

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

0

1

1

1

FYZIKA

0

1

1+1

1+1

1

4+2

CHEMIE

0

2

1+1

3+1

PŘÍRODOPIS

0

2

2

2

1

7

ZEMĚPIS

0

2

2

2

1

7

Člověk a společnost
3

Člověk a příroda

HUDEBNÍ VÝCHOVA

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

4

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

2

2

1

1

1

7

2

2

1

1

6

TĚLESNÁ VÝCHOVA

2

2

2

2

2

10

2

2

2

2

8

0

1

1

2

1

3

Umění a kultura

Člověk a zdraví
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
Člověk a svět práce

SVĚT PRÁCE

Doplňující vzdělávací
obor

TŘÍDNICKÁ HODINA

Celkem hodin

1

1

1

1

1

5

1

1

0+1

0+1

0+1

0+1

0+1

0+5

0+1

0+1

0+1

0+1

0+4

21

22

23

26

26

102+16

30

29

32

31

104+18
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Poznámky k učebnímu plánu
MATEMATIKA A INFORMATIKA
•
•

Do předmětu matematika a informatika je zařazena oblast finanční gramotnosti, kde žáci využívají konkrétních příkladů ze života – úrok, úroková míra, hypotéky
a spoření.
V 9. ročníku je vyučován integrovaný předmět matematika a informatika, který naplňuje očekávané výstupy rámcového vzdělávacího plánu pro oblast informační
a komunikační technologie na 2. stupni ZŠ.

SVĚT PRÁCE
•
•

V 7. ročníku je svět práce realizován prostřednictvím Polytechnických hnízd, které probíhají 1x měsíčně
V 9.ročníku se završí předmět svět práce závěrečnou ročníkovou prací zaměřenou na téma související s vybranou střední školou. Na ročníkové práci žáci pokračují
i v dalších předmětech – český jazyk, matematika a informatika, třídnická hodina a vybraný předmět dle tématu práce.

ANGLICKÝ JAZYK
•

Anglický jazyk je začleňován do výuky již od 1. ročníku s dotací 1 hodiny týdně formou disponibilních hodin.

PŘÍRODOVĚDA
•
•
•
•

Některé výstupy oblasti člověk a jeho svět jsou naplňovány v rámci třídnických hodin:
ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob;
ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožující zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně
ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista
ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek.
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VLASTIVĚDA
•

•
•
•
•

Výstup ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu
ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy je realizován v rámci předmětu matematika ve 4. ročníku
a 5. ročníku.
Některé výstupy vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět jsou naplňovány v rámci třídnických hodin ve 4. a 5. ročníku:
ČJS-5-2-01 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
(městě)
ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na společném postupu řešení
ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už nemohou tolerovat a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy

INFORMATIKA
•

Vzdělávací obor informační a komunikační technologie je na 2. stupni ZŠ naplňován prostřednictvím předmětu matematika a informatika.

MATEMATIKA
•

V 9. ročníku je vyučován integrovaný předmět matematika a informatika.

DRUHÝ CIZÍ JAZYK
•

Druhý cizí jazyk je začleňován do výuky od 8. ročníku. Žáci si na konci 7. ročníku volí jeden ze tří nabízených cizích jazyků (ruský jazyk, italský jazyk, německý jazyk,
španělský jazyk). Z celkově 4 cizích jazyků vybírá nabídku alespoň 3 cizích jazyků, dle organizačních a personálních možností školy, ředitelka školy.

•

Dopravní výchova se realizuje v předmětech prvouka a vlastivěda na 1. stupni a výchova k občanství, tělesná výchova, výchova ke zdraví a člověk, podpora a ochrana
zdraví na 2. stupni. Jedenkrát za klasifikační období jsou zařazovány projekty s tematikou dopravní výchovy jak na 1., tak na 2. stupni.
Ochrana člověka za mimořádných situací se realizuje na 1. stupni v předmětech prvouka, vlastivěda a přírodověda a na 2. stupni v předmětech tělesná výchova, zeměpis,
občanská výchova, chemie, přírodopis.
Finanční gramotnost se realizuje na 1. stupni v předmětech matematika a prvouka, na 2. stupni v předmětech matematika, výchova k občanství a výchova ke zdraví.

•
•
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TŘÍDNICKÁ HODINA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Průřezové téma osobnostní a sociální výchovy je naplňováno prostřednictvím třídnických hodin.
Třídnické hodiny naplňují očekávané výstupy rámcového vzdělávacího programu doplňkového oboru etické výchovy.
Některé výstupy vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět jsou naplňovány v rámci třídnických hodin ve 4. a 5. ročníku:
ČJS-5-2-01 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
(městě)
ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na společném postupu řešení
ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už nemohou tolerovat a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy
ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob
ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožující zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně
ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista
ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek
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Seznam používaných zkratek předmětů
ZKRATKA

NÁZEV PŘEDMĚTU

ČJL

český jazyk a literatura

AJ

anglický jazyk

RJ

ruský jazyk

IJ

italský jazyk

NJ

německý jazyk

ŠJ

španělský jazyk

MINF

matematika a informatika

M

matematika

INF

informatika

PRV

prvouka

PŘV

přírodověda

VLV

vlastivěda

D

dějepis

VO

výchova k občanství

F

fyzika

CH

chemie

PŘ

přírodopis

Z

zeměpis

HV

hudební výchova

VV

výtvarná výchova

TV

tělesná výchova

VZ

výchova ke zdraví

SP

svět práce

TH

třídnická hodina

39

UČEBNÍ OSNOVY: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Počet vyučovacích hodin za týden
Celkem
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

7

7

7

6

7

5

5

5

5

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Název předmětu
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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Oblast

Jazyk a jazyková komunikace

Charakteristika předmětu

V rámci stěžejního předmětu český jazyk a literatura klademe na prvním i druhém stupni velký důraz na rozvoj čtenářské
gramotnosti. Škola se aktivně účastní několika projektů zaměřených na čtenářskou gramotnost. Na prvním stupni výuka
čtení často probíhá pomocí čtenářských dílen, na druhém stupni se v hodinách literatury a slohové výchovy zabýváme
prací s textem a hlubšímu porozumění různým druhům textu. Dále klademe důraz na rozvoj klíčových kompetencí žáků,
posilujeme jejich schopnosti a dovednosti různými metodami práce se žáky – skupinová výuka, edukační hry, zážitkové
učení. Posilujeme také mezipředmětové vazby. Pořádáme pro zájemce recitační soutěže, účastníme literárních i jiných
jazykovědných soutěží. Žáci mají možnost navštěvovat školní knihovnu, spolupracujeme s Husovou knihovnou
v Modřanech, kterou žáci také v rámci hodin českého jazyka navštěvují. Škola se pravidelně zapojuje do Noci
s Andersenem i s přespáním ve škole. Žáci také mají možnost navštěvovat vybraná divadelní představení.

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty. Předmět se vyučuje v
každém ročníku 1. a 2. stupně.
Realizují se v něm tyto tematické okruhy:
▫ Komunikační a slohová výchova
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UČEBNÍ OSNOVY: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Název předmětu

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
▫ Jazyková výchova
▫ Literární výchova
Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná a nedílnou součástí je kultivace jazykových
dovedností a jejich využívání, podpora rozvoje komunikačních kompetencí. Psaní je součástí Komunikační a slohové
výchovy, realizuje se zpravidla v menších časových celcích, než je vyučovací hodina. Vzdělávání žáků-cizinců a žáků s
odlišným mateřským jazykem se realizuje podle zvláštních ustanovení.

Integrace předmětů

•

Český jazyk a literatura

Kompetence k učení:
Metody a způsoby učení, výuka, výsledky učení, práce s informacemi, propojování a využití vědomostí
Kompetence k řešení problémů:
Analýza problému, plánování řešení, řešení problému, experimentální práce, posouzení a aplikace řešení

Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Kompetence komunikativní:
Práce s informacemi (jejich výběr, třídění), způsob vyjadřování (jeho srozumitelnost a logika), písemný projev, ústní
projev, naslouchání, navazování a udržování kontaktu při komunikaci
Kompetence sociální a personální:
Přípravná fáze práce ve skupině, realizace práce ve skupině, vyhodnocení práce ve skupině, upevňování vztahů s
druhými, podložená volba osobních cílů, emoce
Kompetence občanské:
Respekt k druhým, pravidla, odmítání násilí, aktivní pomoc, samostatné jednání, respekt k právům jednotlivce,
udržitelnost života, krizové situace, vztah ke kulturnímu dědictví
Kompetence pracovní:
Plánování, vlastní práce, hodnocení, profese, podnikatelské myšlení
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UČEBNÍ OSNOVY: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Název předmětu

Způsob hodnocení žáků

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Žáci jsou hodnoceni pedagogem motivačně formou formativního hodnocení a/nebo známkou, učí se sebehodnocení i
hodnocení ostatních pomocí popisného jazyka (jednotlivci i skupiny). Hodnocení žáků probíhá s ohledem na individuální
specifika jednice.
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UČEBNÍ OSNOVY: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

1. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

ŠVP výstupy

Učivo

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, ČJL-3-2-01-a žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
slova
samohlásky

Práce s písmeny a slovy

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, ČJL-3-2-01-b žák člení slova na hlásky
člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky

Věta, slovo, písmeno, správné návyky při tvorbě hlásek

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, ČJL-3-2-01-c žák odlišuje krátké a dlouhé samohlásky
člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky

Dlouhé a krátké samohlásky

ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova
ČJL-3-2-02-a žák porovnává významy slov
opačného významu a slova významem souřadná,
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná

Slova opačného významu, slova nadřazená a podřazená

ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného
významu – děj, věc, okolnost, vlastnost

Základ pro podstatná jména a slovesa

ČJL-3-2-03-a žák porovnává a třídí slova podle
zobecněného významu – děj, věc
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UČEBNÍ OSNOVY: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

1. ročník

ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné
ČJL-3-2-05-a žák užívá v mluveném projevu správné
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a
sloves
sloves

Spisovné vyjadřování, pohádka, vyprávění, popis

ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí
vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy

ČJL-3-2-06-a žák spojuje věty do jednodušších souvětí
vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy

Vyprávění, pohádka, popis

ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i
zvukové prostředky

ČJL-3-2-07-a žák rozlišuje v textu druhy vět podle postoje Věta oznamovací, tázací, rozkazovací (přací)
mluvčího

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a ČJL-3-2-08-a žák správně vysloví a napíše slova se
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve slabikou di, ti, ni, dy, ty, ny
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku
věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat
a místních pojmenování

Slabiky di, ti, ni, dy, ty, ny

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a ČJL-3-2-08-b žák správně vysloví a napíše známá slova se Skupiny hlásek dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě – mimo
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve skupinou hlásek dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě – mimo
morfologický šev
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě morfologický šev
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku
věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat
a místních pojmenování
ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a ČJL-3-2-08-c žák správně napíše velká písmena na
Psaní velkých písmen
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob,
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě zvířat a místních pojmenování
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku
věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat
a místních pojmenování
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ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty přiměřené věku

ČJL-3-3-01-a žák čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty přiměřené věku

Recitace – lidová slovesnost (říkanky, říkadla, dětská
poezie)

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu

ČJL-3-3-02-a žák vyjadřuje své pocity z přečteného textu

Převyprávění příběhu, zamyšlení nad textem, práce s
textem, kulturní představení

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších,
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

ČJL-3-3-03-a žák rozlišuje vyjadřování v próze a ve
verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

Skladba básně – rým, vyprávění, pohádka

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších,
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

ČJL-3-3-03-b žák umí naslouchat čtenému textu

Pozorné naslouchání, rozvoj slovní zásoby a
uvědomování si významu slov

ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle
pokynů učitele a podle svých schopností

ČJL-3-3-04-a žák pracuje tvořivě s literárním textem
podle pokynů učitele a podle svých schopností

Mluvený projev, vypravování, reprodukce, hraní rolí

ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle
pokynů učitele a podle svých schopností

ČJL-3-3-04-b žák se pokouší tvořit slova, která se rýmují

Dokončení básně – rým

ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti

ČJL-3-1-01-a žák čte s porozuměním texty přiměřeného
rozsahu a náročnosti

Artikulace, správné návyky při tvorbě hlásek, hlasité
čtení vybraných hlásek, slov

ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným
pokynům přiměřené složitosti

ČJL-3-1-02-a žák rozumí písemným nebo mluveným
pokynům přiměřené složitosti

Pozorné naslouchání

ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v
rozhovoru

ČJL-3-1-03-a žák respektuje základní komunikační
pravidla v rozhovoru

Komunikační pravidla

ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou ČJL-3-1-04-a žák pečlivě vyslovuje
nebo nedbalou výslovnost
ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně
dýchá a volí vhodné tempo řeči

Čtenářské dílny – práce s textem

Správné návyky při tvorbě hlásek

ČJL-3-1-05-a žák v mluvených projevech správně dýchá a Nácvik dýchání při čtení, správná intonace, tempo
volí vhodné tempo řeči
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ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních
situacích

ČJL-3-1-06-a žák volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních
situacích

ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký
mluvený projev

ČJL-3-1-07-a žák na základě vlastních zážitků tvoří krátký Vymýšlení vlastního příběhu, pohádky, básničky
mluvený projev

ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené
se psaním

ČJL-3-1-08-a žák si osvojí základní hygienické návyky
spojené se psaním

Základní hygienické návyky spojené se psaním –
správné sezení, držení psacího náčiní, hrubá a jemná
motorika, grafomotorická cvičení, hygiena zraku

ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný
projev

ČJL-3-1-09-a žák píše správné tvary písmen a číslic,
správně spojuje písmena

Správné psaní tvarů písmen a číslic a jejich spojení,
fixace psacích tvarů písmen

ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá
sdělení

ČJL-3-1-10-a žák píše jednoduchá sdělení

Komunikační žánry – blahopřání

ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a ČJL-3-1-11-a žák seřadí k příběhu ilustrace podle dějové
vypráví podle nich jednoduchý příběh
posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh

Kultivovaný projev

Vyprávění příběhu podle ilustrací
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

2. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

ŠVP výstupy

Učivo

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, ČJL-3-2-01-d žák rozlišuje písmo a hlásky, pozná rozdíl
člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
mezi tiskacím a psacím písmem, rozlišuje velká a malá
samohlásky
písmena

Písmo a hláska, písmo tiskací a psací, velká a malá
písmena

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, ČJL-3-2-01-e žák zná rozlišovací znaménka nad písmeny,
člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
umí rozlišit krátké a dlouhé samohlásky
samohlásky

Interpunkční znaménka – druhy a správné použití
(čárka nad samohláskami, háček nad souhláskami,
tečka nad i a j)

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, ČJL-3-2-01-f žák vyjmenuje abecedu jako řadu
člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky

Abeceda

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, ČJL-3-2-01-g žák seřadí 3 až 5 slov dle abecedy
člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky

Řazení dle abecedy

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a ČJL-3-2-08-d žák píše na začátku věty velké písmeno, na
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve konci věty interpunkční znaménko
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku

Pravopis věty – velké písmeno na začátku, interpunkční
znaménko na konci
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věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat
a místních pojmenování
ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i
zvukové prostředky

ČJL-3-2-07-b žák rozlišuje podle postoje mluvčího větu
oznamovací, tázací, rozkazovací a přací

Druhy vět

ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i
zvukové prostředky

ČJL-3-2-07-c žák volí k vytvoření vět vhodné jazykové a
zvukové prostředky

Tvorba vět

ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova
ČJL-3-2-02-b žák dokáže rozlišit slova nadřazená,
opačného významu a slova významem souřadná,
podřazená a souřadná a umí určit slova stejného a
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná opačného významu a slova souznačná

Význam slov – slova nadřazená, podřazená, souřadná,
slova opačného a stejného významu, slova souznačná

ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného
významu – děj, věc, okolnost, vlastnost

Význam slov

ČJL-3-2-03-b žák dokáže třídit slova podle zobecněného
významu na děje, věci, okolnosti, vlastnosti a přiřazovat
je jako slova nadřazená, podřazená, souřadná

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, ČJL-3-2-01-d žák dokáže rozdělit slovo na slabiky, určit
člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
počet slabik ve slově
samohlásky

Slabika

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, ČJL-3-2-01-e žák rozlišuje slabiky dlouhé a krátké
člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky

Délka slabik

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, ČJL-3-2-01-f žák vyjmenuje samohlásky, ví, že mohou být Dělení hlásek – samohlásky krátké a dlouhé
člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
krátké nebo dlouhé, poznání mezi nimi rozdíl
samohlásky
ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a ČJL-3-2-08-e žák zná pravidla pro psaní u, ů, ú a v jasných Psaní u, ů, ú
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve případech správně napíše u, ů, ú a pravopis odůvodní
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vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku
věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat
a místních pojmenování
ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, ČJL-3-2-01-h žák ví, co je dvojhláska, dokáže ji ve slovech Dvojhlásky ou, au
člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
najít a správně napsat
samohlásky
ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a ČJL-3-2-08-f žák dokáže vyjmenovat tvrdé a měkké
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve souhlásky, ví, jak po nich psát i, í, y, ý
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku
věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat
a místních pojmenování

Dělení hlásek – souhlásky tvrdé a měkké, pravidla pro
psaní i, í, y, ý

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a ČJL-3-2-08-g žák dokáže správně napsat y, ý po tvrdých
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve souhláskách
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku
věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat
a místních pojmenování

Psaní y, ý po tvrdých souhláskách

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a ČJL-3-2-08-h žák dokáže správně napsat i, í po měkkých
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve souhláskách
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku
věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat
a místních pojmenování

Psaní i, í po měkkých souhláskách

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a ČJL-3-2-08-i žák dokáže správně napsat i, í a y, ý po
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve měkkých a tvrdých souhláskách

Psaní i, í a y, ý po měkkých a tvrdých souhláskách

49

UČEBNÍ OSNOVY: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

2. ročník

vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku
věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat
a místních pojmenování
ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné
ČJL-3-2-05-b žák si dokáže správně říci slovo ve více
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a tvarech, aby si zdůvodnil pravopis slova
sloves

Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov – nácvik
tvarů slov

ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné
ČJL-3-2-05-c žák dokáže správně napsat a odůvodnit
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a psaní souhlásek uvnitř a na konci slov v jasných
sloves
případech

Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov – psaní p/b,
t/d, ť/ď, f/v,

ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné
ČJL-3-2-05-d žák dokáže správně napsat a odůvodnit
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a psaní souhlásek uvnitř a na konci slov v jasných
sloves
případech

Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov – s/z, š/ž,
ch/h

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a ČJL-3-2-08-b správně vysloví a napíše známá slova se
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve skupinou hlásek dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě – mimo
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě morfologický šev
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku
věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat
a místních pojmenování

Skupiny hlásek dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě – mimo
morfologický šev

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru

ČJL-3-2-04-a žák umí vyjmenovat slovní druhy, zná jejich Slovní druhy – přehled
počet

ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného
významu – děj, věc, okolnost, vlastnost

ČJL-3-2-03-b žák dokáže definovat podstatná jména jako Podstatná jména
názvy osob, zvířat a věcí

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru

ČJL-3-2-04-b žák určí podstatná jména v jasných
případech

Určování podstatných jmen
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ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné
ČJL-3-2-05-e žák v mluveném projevu používá správné
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a gramatické tvary podstatných jmen
sloves

Gramatické tvary podstatných jmen

ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné
ČJL-3-2-05-f žák správně určí rod u podstatných jmen
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a
sloves

Rod podstatných jmen

ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné
ČJL-3-2-05-g žák správně určí číslo jednotné či množné u Číslo podstatných jmen
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a podstatných jmen
sloves
ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru

ČJL-3-2-04-c žák dokáže definovat slovesa jako děje

Slovesa

ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného
významu – děj, věc, okolnost, vlastnost

ČJL-3-2-03-c žák určí slovesa v jasných případech

Určování sloves

ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné
ČJL-3-2-05-h žák v mluveném projevu používá správné
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a gramatické tvary sloves
sloves

Gramatické tvary sloves

ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného
významu – děj, věc, okolnost, vlastnost

Předložky

ČJL-3-2-03-d žák dokáže definovat předložky pomocí
příkladu žák určí předložky v jasných případech, dokáže
je správně napsat

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a ČJL-3-2-08-j žák odůvodňuje a píše správně velká
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve písmena v jasných případech vlastních a místních jmen
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku
věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat
a místních pojmenování

Vlastní a místní jména
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ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí
vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy

ČJL-3-2-06-b žák rozlišuje větu jednoduchou a souvětí
podle počtu sloves, spojuje věty do jednoduchých
souvětí vhodnými spojkami a spojovacími výrazy

Věta jednoduchá a souvětí

ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty přiměřené věku

ČJL-3-3-01-b žák čte ve vhodném tempu literární texty
přiměřené věku

Čtení textů přiměřených věku

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu

ČJL-3-3-02-b žák čtenému textu v přiměřené míře rozumí, Čtení textů přiměřených věku s porozuměním
dokáže o něm mluvit, vyjádřit své pocity z něj

ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle
pokynů učitele a podle svých schopností

ČJL-3-3-04-c žák dokáže dle textu plnit samostatně či s
mírnou pomocí učitele jednoduché úkoly

ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle
pokynů učitele a podle svých schopností

ČJL-3-3-04-d žák zná 1 až 2 autory dětských knih a dokáže Seznámení s autory dětských knih
uvést jedno jejich dílo

ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle
pokynů učitele a podle svých schopností

ČJL-3-3-04-e žák dokáže několika větami zformulovat
obsah přečteného textu

ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle
pokynů učitele a podle svých schopností

ČJL-3-3-04-f žák dokáže vytvořit dle svých možností a
Ilustrace dětských knih
dovedností jednoduché ilustrace k textu, dokáže vybrat z
nabídky vhodné ilustrace k textu

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších,
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

ČJL-3-3-03-c žák rozlišuje vyprávění v próze a ve verších,
v jasných případech

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších,
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

ČJL-3-3-03-d žák pozná v jasných případech pohádku jako Pohádka
vyprávění smyšleného příběhu

ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty přiměřené věku

ČJL-3-3-01-a žák přednáší zpaměti ve vhodném frázování Recitace – lidová slovesnost (říkanky, říkadla, dětská
a tempu literární texty přiměřené věku
poezie)

Porozumění instrukcím

Čtenářský deník

Próza a poezie
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ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle
pokynů učitele a podle svých schopností

ČJL-3-3-04-g žák zná 1 až 2 autory dětské poezie a dokáže Seznámení s autory dětské poezie
uvést jedno jejich dílo

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších,
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

ČJL-3-3-03-e žák zná rozdíl mezi poezií a prózou, pozná v Skladba básně – verš, sloka, rým
textu verš a sloku, pozná a sám vymyslí rým

ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle
pokynů učitele a podle svých schopností

ČJL-3-3-04-h žák dokáže přečíst ve vhodném tempu a
frázování divadelní text přiměřený věku

Dramatizace (scénář, hlavní a vedlejší postavy, kulturní
představení)

ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti

ČJL-3-1-01-b žák plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti

Čtení textů s porozuměním

ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným
pokynům přiměřené složitosti

ČJL-3-1-02-a žák rozumí písemným nebo mluveným
pokynům přiměřené složitosti

Pozorné naslouchání

ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným
pokynům přiměřené složitosti

ČJL-3-1-02-b žák dokáže pracovat dle písemných pokynů Práce s návodem
přiměřené složitosti

ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou ČJL-3-1-04-b žák pečlivě a správně vyslovuje a svoji
nebo nedbalou výslovnost
chybnou či nedbalou výslovnost si sám opraví

Výslovnost, dýchání při řeči, tempo řeči, volba
verbálních i nonverbálních prostředků řeči adekvátně
situaci a komunikačním partnerům

ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně
dýchá a volí vhodné tempo řeči

ČJL-3-1-05-a žák v mluvených projevech správně dýchá a Nácvik dýchání při čtení, správná intonace, tempo
volí vhodné tempo řeči

ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních
situacích

ČJL-3-1-06-a žák volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních
situacích

Kultivovaný projev

ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v
rozhovoru

ČJL-3-1-03-b žák zná a dodržuje základní komunikační
pravidla při rozhovoru

Rozhovor – oslovení, rozloučení, pozdrav, prosba,
poděkování, omluva, vzkaz
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ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a ČJL-3-1-11-a žák seřadí k příběhu ilustrace podle dějové
vypráví podle nich jednoduchý příběh
posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh

Vyprávění příběhu podle ilustrací

ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních
situacích

ČJL-3-1-06-b žák za použití vhodných verbálních i
nonverbálních prostředků řeči dokáže převyprávět děj
pohádky

Vypravování pohádek

ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký
mluvený projev

ČJL-3-1-07-b žák na základě vlastních zážitků dokáže
vytvořit a přednést krátký mluvený projev

Vypravování – vlastních zážitků, reprodukce
vypravování

ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký
mluvený projev

ČJL-3-1-07-c žák vlastními slovy převypráví příběh, který
slyšel nebo četl

Shrnutí a reprodukce příběhu

ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních
situacích

ČJL-3-1-06-c žák dokáže vymyslet a odvyprávět krátký
příběh

Vypravování – vymýšlení vlastního příběhu (pohádky),
tvorba osnovy vypravování, vymýšlení názvů

ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních
situacích

ČJL-3-1-06-d žák dokáže v několika bodech vytvořit
stručnou osnovu příběhu

Osnova příběhu

ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních
situacích

ČJL-3-1-06-e žák vymyslí pro příběh vhodný název

Odvozování názvu příběhu

ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních
situacích

ČJL-3-1-06-f žák jednoduše dle svých možností popíše
zvolenou osobu či zvíře

Popis osoby a zvířete

ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních
situacích

ČJL-3-1-06-g žák jednoduše dle svých možností popíše
zvolený pracovní postup

Popis pracovního postupu
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ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních
situacích

ČJL-3-1-06-h žák dokáže zformulovat a přednést či napsat Blahopřání, adresa, dopis, pozdrav
blahopřání

ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních
situacích

ČJL-3-1-06-i žák správně napíše adresu na pohled

Adresa bydliště

ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá
sdělení

ČJL-3-1-10-b žák věcně i formálně správně napíše
jednoduchý vzkaz – pohlednici či dopis

Pohlednice a dopis

ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené
se psaním

ČJL-3-1-08-b žák u psaní správně sedí

Psaní – správné psaní psacích tvarů písmen, opis,
přepis, diktát

ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené
se psaním

ČJL-3-1-08-c žák správně drží pero, při psaní na něj
netlačí

Grafomotorika

ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný
projev

ČJL-3-1-09-a žák píše správné tvary písmen a číslic,
správně spojuje písmena

Správné psaní tvarů písmen a číslic a jejich spojení,
fixace psacích tvarů písmen

ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný
projev

ČJL-3-1-09-b žák zvládá opis psacího písma v rozsahu
stanoveném písankou pro 2. ročník ZŠ

Psací písmo

ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný
projev

ČJL-3-1-09-c žák zvládá přepis 3 jednoduchých vět z
tiskacího do psacího písma

Přepis z tiskacího písma do psacího

ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný
projev

ČJL-3-1-09-d žák dle svých individuálních možností zvládá Diktát
psaní 3 jednoduchých vět podle diktátu
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ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný
projev

ČJL-3-1-09-e žák kontroluje vlastní písemný projev,
dokáže si v něm najít a opravit některé chyby

Oprava písemného projevu, vyhledávání chyb

ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá
sdělení

ČJL-3-1-10-c žák dokáže napsat věcně i formálně správně Psaní krátkých sdělení – vlastní tvorba vět
jednoduché sdělení o 3 větách
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

3. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

ŠVP výstupy

Učivo

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, ČJL-3-2-01-h žák pozná, co je věta, slovo, slabika, hláska, Věta, slovo, slabika, hláska
člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
umí je v textu odlišit a spočítat, rozlišuje krátké a dlouhé
samohlásky
samohlásky
ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, ČJL-3-2-01-i žák vyjmenuje abecedu zpaměti, seřadí
člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
podle abecedy alespoň 10 slov
samohlásky

Abeceda, řazení slov podle abecedy

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a ČJL-3-2-08-k žák ví, jak správně napsat slova se slabikami Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, di, ti, ni
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, di, ti, ni, ve slově je rozezná,
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě odůvodní jejich použití
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku
věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat
a místních pojmenování
ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a ČJL-3-2-08-l žák umí vyjmenovat měkké a tvrdé
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve souhlásky, píše správně i/y po měkkých a tvrdých
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě souhláskách, umí zdůvodnit jejich použití
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku

Tvrdé a měkké souhlásky
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věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat
a místních pojmenování
ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a ČJL-3-2-08-m žák umí zdůvodnit a správně napsat párové Párové souhlásky
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve souhlásky uvnitř a na konci slova
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku
věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat
a místních pojmenování
ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí
vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy

ČJL-3-2-06-c žák najde ve větě sloveso, určí větu
Věta a souvětí, spojování vět, stavba souvětí
jednoduchou a souvětí, umí vyjmenovat některé
spojovací výrazy, najde je ve větě, rozezná, kdy spojovací
výraz spojuje pouze slova a kdy věty v souvětí, umí zapsat
vzorec souvětí, umí vytvořit souvětí podle vzorce

ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova
ČJL-3-2-02-c žák rozezná slova nadřazená, podřazená,
Slova nadřazená, podřazená, souřadná, protikladná a
opačného významu a slova významem souřadná,
souřadná, umí slova přiřadit do správné skupiny a
souznačná
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná vymyslet slova vhodná do jednotlivých skupin a rozezná
slova protikladná a souznačná, umí vymyslet dvojice slov
protikladných a souznačných
ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova
ČJL-3-2-02-d žák pozná kořen slova, ví, co je předpona a
opačného významu a slova významem souřadná,
přípona, vytváří nová slova ke kořeni pomocí předpon a
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná přípon

Slova příbuzná

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a ČJL-3-2-08-n žák umí vyjmenovat obojetné souhlásky,
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve pozná je ve slovech.
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku
věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat
a místních pojmenování

Obojetné souhlásky
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ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku
věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat
a místních pojmenování

ČJL-3-2-08-o2 žák umí zpaměti řadu vyjmenovaných slov Vyjmenovaná slova po l
po l, pozná slova příbuzná k vyjmenovaným slovům po l,
umí vymyslet několik slov příbuzných k jednotlivým
vyjmenovaným slovům, rozlišuje psaní i a y po souhlásce
l, umí je správně použít v doplňovačkách a diktátech,
jejich použití umí zdůvodnit

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku
věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat
a místních pojmenování

ČJL-3-2-08-o1 žák umí zpaměti řadu vyjmenovaných slov Vyjmenovaná slova po b a f
po b a f, pozná slova příbuzná k vyjmenovaným slovům
po b a f, umí vymyslet několik slov příbuzných k
jednotlivým vyjmenovaným slovům, rozlišuje psaní i a y
po souhlásce b a f, umí je správně použít v
doplňovačkách a diktátech, jejich použití umí zdůvodnit

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku
věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat
a místních pojmenování

ČJL-3-2-08-o3 žák umí zpaměti řadu vyjmenovaných slov Vyjmenovaná slova po m
po m, pozná slova příbuzná k vyjmenovaným slovům po
m, umí vymyslet několik slov příbuzných k jednotlivým
vyjmenovaným slovům, rozlišuje psaní i a y po souhlásce
m, umí je správně použít v doplňovačkách a diktátech,
jejich použití umí zdůvodnit

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku
věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat
a místních pojmenování

ČJL-3-2-08-o4 žák umí zpaměti řadu vyjmenovaných slov Vyjmenovaná slova po p
po p, pozná slova příbuzná k vyjmenovaným slovům po p,
umí vymyslet několik slov příbuzných k jednotlivým
vyjmenovaným slovům, rozlišuje psaní i a y po souhlásce
p, umí je správně použít v doplňovačkách a diktátech,
jejich použití umí zdůvodnit

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku

ČJL-3-2-08-o5 žák umí zpaměti řadu vyjmenovaných slov Vyjmenovaná slova po s
po s, pozná slova příbuzná k vyjmenovaným slovům po s,
umí vymyslet několik slov příbuzných k jednotlivým
vyjmenovaným slovům, rozlišuje psaní i a y po souhlásce
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věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat s, umí je správně použít v doplňovačkách a diktátech,
a místních pojmenování
jejich použití umí zdůvodnit
ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku
věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat
a místních pojmenování

ČJL-3-2-08-o6 žák umí zpaměti řadu vyjmenovaných slov Vyjmenovaná slova po v
po v, pozná slova příbuzná k vyjmenovaným slovům po v,
umí vymyslet několik slov příbuzných k jednotlivým
vyjmenovaným slovům, rozlišuje psaní i a y po souhlásce
v, umí je správně použít v doplňovačkách a diktátech,
jejich použití umí zdůvodnit

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku
věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat
a místních pojmenování

ČJL-3-2-08-o7 žák umí zpaměti řadu vyjmenovaných slov Vyjmenovaná slova po z
po z, pozná slova příbuzná k vyjmenovaným slovům po z,
umí vymyslet několik slov příbuzných k jednotlivým
vyjmenovaným slovům, rozlišuje psaní i a y po souhlásce
z, umí je správně použít v doplňovačkách a diktátech,
jejich použití umí zdůvodnit

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru

ČJL-3-2-04-d žák zpaměti vyjmenuje slovní druhy, ví, co
jsou slova ohebná a neohebná, zná význam jednotlivých
slovních druhů, pozná je ve větě, umí je použít v textu

ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné
ČJL-3-2-05-a žák ví, co je rod, životnost a číslo u
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a podstatných jmen, umí je u podstatných jmen určit a ví
sloves
co je pád podstatných jmen, umí vyjmenovat pádové
otázky

Slovní druhy

Rod, životnost, číslo a pád u podstatných jmen

ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné
ČJL-3-2-05-i žák ví, co je osoba, číslo a čas u sloves, umí je Rod, životnost, číslo a pád u podstatných jmen, pádové
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a určit a v jednoduchých případech ví, co je jednoduchý a otázky
sloves
složený slovesný tvar, infinitiv a zvratné sloveso, pozná je
ve větě
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ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné
ČJL-3-2-05-j žák ví, co je osoba, číslo a čas u sloves, umí je Osoba, číslo, čas u sloves, infinitiv, zvratné sloveso
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a určit a v jednoduchých případech ví, co je jednoduchý a
sloves
složený slovesný tvar, infinitiv a zvratné sloveso, pozná je
ve větě
ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty přiměřené věku

ČJL-3-3-01-a žák přednáší zpaměti ve vhodném frázování Čtení nahlas, recitace
a tempu literární texty přiměřené věku

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu

ČJL-3-3-02-c žák vyjádří ústně a písemně své pocity z
přečteného textu, vyjádří obsah ilustrací k přečtenému
textu

Čtení dětských knih přiměřených věku, stručný zápis
obsahu přečteného textu (čtenářský deník), diskuse
nad přečtenými texty

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu

ČJL-3-3-02-d žák zná alespoň 5 autorů dětských knih
přiměřených věku žáka, dokáže jmenovat jednu knihu
každého autora

Seznámení s autory a ilustrátory dětských knih,
zážitkové čtení a naslouchání, čtenářská dílna, čtení s
porozuměním

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších,
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

ČJL-3-3-03-c žák rozlišuje vyprávění v próze a ve verších,
v jasných případech

Próza a poezie

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších,
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

ČJL-3-3-03-f žák odlišuje literární žánry – pohádka, bajka Vyprávění, pohádka, bajka
od ostatních vyprávění

ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle
pokynů učitele a podle svých schopností

ČJL-3-3-04-i žák vyhledá, vymyslí rým, pokusí se napsat
jednoduchou báseň

Poesie, tvorba rýmů a básní

ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle
pokynů učitele a podle svých schopností

ČJL-3-3-04-j žák čte roli podle scénáře, zahraje roli
jednoduché hry

Dramatizace, scénář, role

ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti

ČJL-3-1-01-b žák plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti

Čtení textů s porozuměním

ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v
rozhovoru

ČJL-3-1-03-b žák zná základní pravidla při komunikaci s
ostatními lidmi, správně telefonuje

Oslovení, pozdrav, omluva, prosba, poděkování, vzkaz,
rozhovor
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ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou ČJL-3-1-04-b žák pečlivě a správně vyslovuje a svoji
nebo nedbalou výslovnost
chybnou či nedbalou výslovnost si sám opraví

Výslovnost, dýchání při řeči, tempo řeči, volba
verbálních i nonverbálních prostředků řeči adekvátně
situaci a komunikačním partnerům

ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně
dýchá a volí vhodné tempo řeči

ČJL-3-1-05-a žák v mluvených projevech správně dýchá a Nácvik dýchání při čtení, správná intonace, tempo
volí vhodné tempo řeči

ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních
situacích

ČJL-3-1-06-a žák volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních
situacích

Kultivovaný projev

ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký
mluvený projev

ČJL-3-1-07-d žák umí smysluplně vyprávět o vlastních
zážitcích

Vyprávění

ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené
se psaním

ČJL-3-1-08-c žák při psaní správně sedí, správně drží psací Psaní
náčiní, dodržuje hygienu zraku

ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný
projev

ČJL-3-1-09-f žák píše správné tvary písmen a číslic,
správně spojuje písmena a slabiky, kontroluje vlastní
písemný projev, chybu úhledně opraví, dbá na úpravu

Psaní, formální úprava textu

ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá
sdělení

ČJL-3-1-10-d žák sestaví věcně i formálně správně
jednoduché sdělení o 5 větách

Blahopřání, dopis, pozdrav, adresa

ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a ČJL-3-1-11-a žák seřadí ilustrace podle děje a podle nich
vypráví podle nich jednoduchý příběh
vypráví příběh

Vyprávění příběhu podle ilustrací
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•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova
stejného nebo podobného významu a slova
vícevýznamová

ČJL-5-2-01-a žák zkoumá různé podoby slova, vytvoří
Slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, význam
slova citově zabarvená, porovnává význam slov, vyhledá slov, slova jednoznačná a mnohoznačná, slova citově
v textu slovo vícevýznamové, vysvětlí jeho další významy zabarvená

ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova
stejného nebo podobného významu a slova
vícevýznamová

ČJL- 5-2-01-b žák nahradí v textu slovo slovem významem Slovní zásoba a tvoření slov – synonyma, antonyma,
protikladným, významem stejným nebo podobným,
homonyma
zkoumá homonyma

ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou a koncovku

ČJL-5-2-02-a žák vyznačí ve slově kořen, pozná předponu Slovní zásoba a tvoření slov – stavba slova, předpony a
a příponovou část slova, rozlišuje předpony a předložky předložky

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a ČJL-5-2-03-a žák ovládá pravopis základních vlastních
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
jmen osobních a místních
mluveném projevu

Podstatná jména – vlastní jména a jména obecná,
pravopis velkých písmen

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a ČJL-5-2-03-b žák rozpozná v textu podstatná jména,
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
skloňuje je, určí pád, číslo a rod
mluveném projevu

Mluvnické kategorie podstatných jmen – pád, číslo, rod
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ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a ČJL-5-2-03-c žák rozpozná v textu přídavná jména,
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
číslovky a zájmena, žák rozezná zájmena osobní,
mluveném projevu
ukazovací a přivlastňovací

Přídavná jména, zájmena, číslovky

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a ČJL 5-2-03-d žák rozpozná slovesa v textu, rozliší tvar
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
určitý a neurčitý a určuje u sloves osobu, číslo, čas a
mluveném projevu
oznamovací a rozkazovací způsob

Slovesa – osoba, číslo, čas, způsob oznamovací a
rozkazovací

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a ČJL-5-2-03-e žák vysvětlí rozdíl mezi ohebnými a
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
neohebnými slovními druhy, v jasných případech pozná
mluveném projevu
neohebné slovní druhy v textu

Neohebné slovní druhy – příslovce, předložky, spojky,
částice, citoslovce

ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v
ČJL-5-2-05-a žák vyhledá ve větě v jasných případech
neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty podmět a přísudek

Skladba – základní skladební dvojice

ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně ČJL-5-2-06-a žák odlišuje větu jednoduchou a souvětí,
změní větu jednoduchou v souvětí
určí počet vět ve souvětí v jasných případech

Skladba – věta jednoduchá a souvětí

ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné
tvary

ČJL-5-2-04-a žák správně vyslovuje jednotlivé hlásky a
Zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení hlásek,
tvary slov, dbá na dodržování zásad spisovné výslovnosti výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových
v oficiálních komunikačních situacích
skupin, modulace souvislé řeči (tempo, intonace,
přízvuk)

ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných
souhláskách

ČJL-5-2-08-a žák ovládá pravopis vyjmenovaných slov a
slov k nim příbuzným

Lexikální pravopis – pravopis vyjmenovaných slov

ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných
souhláskách

ČJL-5-2-08-b žák se učí skloňovat podstatná jména rodu
mužského, ženského a středního a správně psát i/y v
tvarech těchto podstatných jmen ve svém písemném
projevu

Morfologický pravopis – pravopis koncovek
podstatných jmen

ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných
souhláskách

ČJL-5-2-08-c žák se seznámí s učivem o shodě přísudku s
podmětem, zvládá jednoduchá doplňovací cvičení

Syntaktický pravopis – pravopis shody přísudku s
podmětem
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ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává ČJL-5-3-01-a žák zpracuje stručné sdělení (referát) o
je
přečtené knize, prezentuje ho spolužákům, zakládá do
portfolia nebo zapisuje do čtenářského deníku

Tvořivá činnost s literárním textem – volná reprodukce
přečteného nebo slyšeného textu

ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává
je

ČJL-5-3-01-b žák poslouchá mluvený text (audiokniha,
Poslech literárních textů, zážitkové naslouchání, tvořivé
rozhlasová hra atd.), zaznamenává své dojmy, ve skupině činnosti s literárním textem – dramatizace, vlastní
tvoří dramatizaci ukázky, tvoří ilustraci
výtvarný doprovod

ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma

ČJL-5-3-02-a žák recituje dle svých schopností vybraný
literární text (např. básně J. Žáčka)

Tvořivá činnost s literárním textem – přednes vhodných
literárních textů

ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a
neuměleckých textů

ČJL-5-3-03-a žák rozpozná tyto literární žánry –
rozpočítadlo, hádanka, říkanka

Základní literární pojmy – literární druhy a žánry –
rozpočítadlo, hádanka, říkanka

ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a
neuměleckých textů

ČJL-5-3-03-b žák rozpozná tyto literární žánry: pohádka a Základní literární pojmy – literární druhy a žánry –
bajka
pohádka, bajka

ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů
používá elementární literární pojmy

ČJL-5-3-04-a žák rozezná poezii od prózy, při
jednoduchém rozboru básně pracuje s pojmy báseň,
básník, verš, rým, přirovnání

Základní literární pojmy – literární druhy a žánry –
báseň: verš, rým, přirovnání, básník

ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů
používá elementární literární pojmy

ČJL-5-3-04-b žák rozezná poezii od prózy, při
jednoduchém rozboru ukázky z povídky pracuje s pojmy
povídka, spisovatel, čtenář, kniha

Základní literární pojmy – literární druhy a žánry –
povídka, spisovatel, kniha, čtenář

ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů
používá elementární literární pojmy

ČJL-5-3-04-c žák navštíví divadelní představení a svůj
zážitek volně zreprodukuje formou ilustrace, referátu,
diskuze, pracuje s pojmy: divadelní představení, herec,
režisér

Základní literární pojmy – literární druhy a žánry –
divadelní hra, herec, režisér

ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty ČJL-5-1-01-a žák čte s porozuměním texty a úryvky textů Čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné,
potichu i nahlas
přiměřené náročnosti
plynulé, znalost orientačních prvků v textu), věcné čtení
(čtení jako zdroj informací)
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ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty ČJL-5-1-01-b žák rozliší v textu řeč přímou a nepřímou, ví, Čtení – přímá a nepřímá řeč, uvozovací věty
potichu i nahlas
k čemu slouží věta uvozovací
ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace
zaznamenává

ČJL-5-1-02-a žák vyhledá v textu odpověď na zadanou
otázku, hledá chybějící údaje v jednoduchém textu

Čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné,
plynulé, znalost orientačních prvků v textu), věcné čtení
(čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, klíčová
slova)

ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace
zaznamenává

ČJL-5-1-02-b žák vypíše z přiměřeného textu podstatné
informace

Čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné,
plynulé, znalost orientačních prvků v textu), věcné čtení
(čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, klíčová
slova), písemný projev – základní hygienické návyky
(správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku,
zacházení s grafickým materiálem), technika psaní
(úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální
úprava textu)

ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor,
zanechá vzkaz na záznamníku

ČJL-5-1-05-a žák zvládne začít a ukončit dialog, zvládá
role posluchače i mluvčího

Naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé,
vyjádření kontaktu s partnerem), věcné naslouchání
(pozorné, soustředěné, aktivní – zaznamenat slyšené,
reagovat otázkami) mluvený projev – základy techniky
mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu,
výslovnost), vyjadřování závislé na komunikační situaci
– pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz), základní
komunikační pravidla (oslovení, zahájení za ukončení
dialogu, střídání role mluvčího a posluchače, zdvořilé
vystupování)

ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a
tempo podle svého komunikačního záměru

ČJL-5-1-07-a žák prezentuje referát na zvolené téma,
vypráví zážitek, hovoří se spolužákem o situaci na
obrázku,

Mluvený projev – základy techniky mluveného projevu
(dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování závislé
na komunikační situaci – referát, zpráva, oznámení,
vypravování, dialog na základě obrazového materiálu,
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naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření
kontaktu s partnerem), věcné naslouchání (pozorné,
soustředěné, aktivní – zaznamenat slyšené, reagovat
otázkami)

ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou
ČJL-5-1-08-a žák rozliší ve psaném textu spisovné a
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace nespisovné tvary slov, při ústním projevu se vyjadřuje
spisovně

Vypravování, blahopřání, popis, dopis

ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i formální ČJL-5-1-09-a žák píše jednoduché komunikační žánry –
jednoduché komunikační žánry
vypravování – vypravování dle časové osy, dle obrázky
apod., různé druhy popisu, pozdrav z prázdnin,
blahopřání

Vypravování, blahopřání, popis, dopis

ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s
dodržením časové posloupnosti

Tvorba osnovy k textu

ČJL-5-1-10-a žák k zadanému textu přiměřené délky
vytvoří jeho osnovu nejméně o třech bodech
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5. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou a koncovku

ČJL-5-2-02-b žák vyznačí ve slově kořen, předponovou a
příponovou část, rozliší koncovku

Stavba slova – kořen, část předponová a příponová,
koncovka

ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou a koncovku

ČJL-5-2-02-c žák určí kořen slova, k danému slovu uvede
slova příbuzná

Tvoření slov – kořen, část příponová a předponová,
koncovka

ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou a koncovku

ČJL-5-2-02-d žák doplňuje vhodné předložky a předpony
a píše je gramaticky správně

Slovní zásoba a tvoření slov – předpony s, z, vz,
předložky s, z

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a ČJL-5-2-03-f žák rozlišuje a správně třídí jednotlivé slovní Tvarosloví – slovní druhy – poznávání slovních druhů
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
druhy, umí slovní druhy vhodně využívat ve větách,
mluveném projevu
pojmenuje základní rozdíly mezi jednotlivými slovními
druhy
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a ČJL-5-2-03-g žák určí u podstatného jména rod, číslo, pád Podstatná jména, mluvnické kategorie podstatných
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
a vzor, používá podstatná jména v gramaticky správném jmen, pravopis – morfologický – koncovky podstatných
mluveném projevu
tvaru v psaném i písemném projevu
jmen (vzory)
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ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a ČJL-5-2-03-h žák rozlišuje přídavná jména tvrdá, měkká a Přídavná jména – mluvnické kategorie přídavných
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
přivlastňovací, ve spojení přídavného jména a
jmen, druhy a vzory přídavných jmen
mluveném projevu
podstatného jména určí u přídavného jména jeho pád,
číslo, rod a vzor
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a ČJL-5-2-03-i žák používá správně přídavná jména ve
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
psaném i písemném projevu
mluveném projevu

Přídavná jména, pravopis – morfologický (koncovky –
přídavná jména tvrdá a měkká, přivlastňovací)

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a ČJL-5-2-03-j žák třídí základní druhy zájmen, správně ve
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
svém mluveném i písemném projevu používá tvary
mluveném projevu
zájmena já

Zájmena (druhy zájmen) a skloňování zájmena já

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a ČJL-5-2-03-k žák rozlišuje druhy číslovek, správně používá Číslovky, tvary číslovek
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
tvary číslovek ve spojení s podstatným jménem
mluveném projevu
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a ČJL-5-2-03-l žák určí u slovesa osobu číslo čas a způsob, Slovesa a jejich mluvnické kategorie – osoba, číslo, čas,
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
užívá slovesa ve správném tvaru v mluveném i písemném způsob
mluveném projevu
projevu
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a ČJL-5-2-03-m žák správně používá tvary podmiňovacího
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
způsobu sloves
mluveném projevu

Slovesa – podmiňovací způsob

ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v
ČJL-5-2-05-b žák ve větě vyhledá podmět, určí druh
neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty podmětu

Podmět, druhy podmětu

ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v
ČJL-5-2-05-c žák ve větě vyhledá přísudek, určí druhy
neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty přísudku

Přísudek, druhy přísudku

ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v
ČJL-5-2-05-d žák ve větě vyhledá základní skladební
neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty dvojici a vyznačí ji

Základní skladební dvojice
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ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně ČJL-5-2-06-a žák odlišuje větu jednoduchou a souvětí,
změní větu jednoduchou v souvětí
určí počet vět ve souvětí v jasných případech

Skladba – věta jednoduchá a souvětí

ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně ČJL-5-2-06-b žák rozlišuje větu jednoduchou a souvětí,
změní větu jednoduchou v souvětí
rozhodne, který větný vzorec odpovídá zadanému
souvětí

Jednoduché větné vzorce

ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle
potřeby projevu je obměňuje

ČJL-5-2-07-a žák užívá vhodných spojovacích výrazů a
podle potřeby je obměňuje

Skladba – věta jednoduchá a souvětí, spojovací výrazy

ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického
pravopisu

ČJL-5-2-09-a žák určuje shodu přísudku s podmětem,
správně píše i/y ve shodě podmětu s přísudkem

Syntaktický pravopis – psaní i/y ve shodě přísudku s
podmětem

ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných
souhláskách

ČJL-5-2-08-d žák zdůvodňuje pravopis skupin bě/bje, pě, Pravopis morfologický – psaní bě/pě/vě/mě v
vě/vje, mě/mně, správně tyto skupiny používá ve svém morfologickém švu
písemném projevu

ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných
souhláskách

ČJL-5-2-08-e žák píše správně i/y ve slovech po
obojetných souhláskách – vyjmenovaná slova, koncovky
podstatných jmen a přídavných jmen

ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné
tvary

ČJL-5-2-04-a žák správně vyslovuje jednotlivé hlásky a
Zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení hlásek,
tvary slov, dbá na dodržování zásad spisovné výslovnosti výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových
v oficiálních komunikačních situacích
skupin, modulace souvislé řeči (tempo, intonace,
přízvuk)

Pravopis lexikální (vyjmenovaná slova) a morfologický
(koncovky podstatných a přídavných jmen)

ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává ČJL-5-3-01-c žák čte text na základě vlastního výběru a
je
svoji četbu zaznamenává zvoleným způsobem –
čtenářský deník, list o knize, referát, ilustrace

Zážitkové čtení – záznam četby – tvorba ilustrace,
čtenářského deníku, listu čtenáře apod.

ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma

Tvořivé činnosti s literárním textem

ČJL-5-3-02-b žák převypráví či přepíše vlastními slovy
přečtený text, umí ho zařadit do systému literatury
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(druhy a žánry), dotváří literární dílo, tvořivě pracuje s
literárním dílem

ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma

ČJL-5-3-02-c žák přednese vhodný literární text

Recitace – správný přízvuk, frázování, intonace

ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a
neuměleckých textů

ČJL-5-3-03-c žák pozná tyto literární druhy a žánry:
pohádka, pověst, bajka, novinový článek, báseň,
divadelní hra

Základní literární pojmy: pohádka, pověst, bajka,
novinový článek, báseň, divadelní hra

ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty ČJL-5-3-04-d žák rozebere krátký literární text – zařadí ho Základní literární pojmy: autor, povídka, čtenář
potichu i nahlas
správně podle druhu a žánru, zná autora, ví, kdo je čtenář
ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů
používá elementární literární pojmy
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty ČJL-5-1-01-c čte sám i společně vybrané přiměřeně
potichu i nahlas
složité literární texty

Čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné,
plynulé, znalost orientačních prvků v textu), věcné čtení
(čtení jako zdroj informací)

ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace
zaznamenává

ČJL-5-1-02-b vystihne hlavní myšlenku daného textu a
vyhledá odpověď na zadanou otázku

Čtení – praktické a věcné čtení, naslouchání – praktické
a věcné naslouchání

ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace
zaznamenává

ČJL-5-1-02-c žák vyhledává informace v textu, vyhledané Čtení – praktické a věcné, naslouchání – praktické a
informace zapisuje a prezentuje
věcné, písemný projev a mluvený projev

ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace
zaznamenává

ČJL-5-1-02-d žák vybírá podstatná fakta z textu,
zaznamenává je a prezentuje

Čtení – věcné, naslouchání – praktické a věcné,
písemný projev a mluvený projev
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ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého ČJL-5-1-03-a žák posuzuje úplnost či neúplnost textu
sdělení

Čtení – praktické a věcné, naslouchání – praktické a
věcné a mluvený projev

ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého ČJL-5-1-03-b žák doplní neúplný text o chybějící
sdělení
informace, doplní jednoduché tiskopisy – přihláška,
dotazník

Formuláře – přihláška, dotazník

ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého ČJL-5-1-03-c žák sestaví jednoduchý slohový útvar
sdělení
(adresa, zpráva, vzkaz, oznámení, inzerát, pozvánka),
posoudí, zda jsou úplné či zda něco chybí

Jednoduché slohové útvary – adresa, zpráva, vzkaz,
oznámení, inzerát, pozvánka

ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta

ČJL-5-1-04-a žák vyhledá v textu podstatné informace,
zaznamená je a sdělí ostatním

Čtení – praktické a věcné, písemný projev a mluvený
projev

ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta

ČJL-5-1-04-b žák vyslechne sdělení a reprodukuje
(napíše) jeho obsah a smysl další osobě

Naslouchání – praktické a věcné, písemný projev a
mluvený projev

ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v
reklamě

ČJL-5-1-06-a žák rozpoznává manipulativní komunikaci v Reklama a manipulativní komunikace
reklamě

ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i formální ČJL-5-1-09-b žák napíše krátké vyprávění, převypráví
jednoduché komunikační žánry
příběh, naslouchá vypravování spolužáků či učitele a
převypráví ho

Vypravování

ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i formální ČJL-5-1-09-c žák vytvoří popis předmětu, zvířete, osoby
jednoduché komunikační žánry

Popis předmětu, zvířete a osoby

ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i formální ČJL-5-1-09-d žák vytvoří popis pracovního postupu,
Popis pracovního postupu
jednoduché komunikační žánry
provádí činnost dle zadaného popisu pracovního postupu
ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i formální ČJL-5-1-09-e žák napíše soukromý dopis
jednoduché komunikační žánry

Soukromý dopis
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ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i formální ČJL-5-1-09-f žák pozná přímou řeč, ví, co znamená,
jednoduché komunikační žánry
využije ji v psaném textu

Využití přímé řeči v psaném textu
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6. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezi větného navazování

ČJL-9-1-09-a žák napíše kratší vypravování a dodržuje
Vypravování – časová posloupnost, přímá a nepřímá
následnost dějových složek (časová posloupnost, přímá a řeč.
nepřímá řeč)

ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem
ke svému komunikačnímu záměru

ČJL-9-1-05-a žák umí využívat dějových sloves a rozlišuje Dějová slovesa, přímá a nepřímá řeč, promluva postavy
nespisovné a spisovné tvary a jejich využití

ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke
ČJL-9-1-10-a žák tvoří vlastní krátké texty dle svých
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k schopností
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování

Učivo

Vypravování – tvořivé psaní, cvičení tvořivého psaní

ČJL-9-1-09-b žák umí zpracovat popis věci, osoby, děje i Popis a jeho funkce
jednoduchý popis pracovního postupu, umí postupovat
dle jím napsaného pracovního postupu, zhodnotí postup
napsaný popis spolužáka
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ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem
ke svému komunikačnímu záměru

ČJL-9-1-05-b žák volí vhodné výrazové a jazykové
prostředky pro dosažení výstižnosti a názornosti

Popis a jeho funkce – volba výrazových prostředků

ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování

ČJL-9-1-09-c žák rozliší zprávu a oznámení

Zpráva a oznámení

ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem
ke svému komunikačnímu záměru

ČJL-9-1-05-c žák sestaví zprávu s hodnocením a oznámení Zpráva a oznámení – výběr vhodných jazykových
s výzvou
prostředků

ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj

ČJL-9-1-03-a žák rozpoznává manipulativní komunikaci v Manipulativní komunikace
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj

ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně užívá verbálních,
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči

ČJL-9-1-06-a žák napíše osobní dopis, rozliší úřední a
osobní dopis, klade důraz na pravopisnou správnost

ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem
ke svému komunikačnímu záměru

ČJL-9-1-05-d žák napíše email, dokáže vyřídit telefonát a Telefonická a emailová komunikace
vést telefonický rozhovor

ČJL-9-1-08 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

ČJL-9-1-08-a žák dokáže vyhledat hlavní myšlenku a
klíčová slova v textu

ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z

ČJL-9-1-08-b žák rozliší výpisek a výtah, využívá základy Výpisky a výtah
studijního čtení, příprava referátu, seznámí se s citacemi
dle citační normy

Osobní a úřední dopis, kultura písemného projevu

Hlavní myšlenka a klíčová slova
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přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
text přednese referát
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci

ČJL-9-2-04-a1 žák určuje jednotlivé slovní druhy, u
ohebných slovních druhů určuje správně mluvnické
kategorie (u sloves bezpečně osobu, číslo, čas a způsob)

Tvarosloví – slovní druhy

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci

ČJL-9-2-04-b1 žák používá správné tvary podstatných
jmen

Podstatná jména – tvary podstatných jmen

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci

ČJL-9-2-04-b2 žák rozlišuje podstatná jména, hromadná, Podstatná jména hromadná, pomnožná a látková
pomnožná a látková

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci

ČJL-9-2-04-b3 žák rozlišuje a správně používá v
písemném projevu podstatná jména osobní a místní

Podstatná jména osobní a místní

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci

ČJL-9-2-04-c1 žák ovládá pravopis přídavných jmen a
jmenných tvarů přídavných jmen

Přídavná jména – druhy přídavných jmen a jmenné
tvary

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci

ČJL-9-2-04-c2 žák stupňuje přídavná jména (pravidelná i
nepravidelná), ovládá pravopis stupňování přídavných
jmen

Stupňování přídavných jmen

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci

ČJL-9-2-04-c3 žák správně vytvoří přídavné jméno a užívá Přídavná jména tvořená od podstatných jmen místních,
jeho tvary v mluveném i písemném projevu
přípony – ský/-ští, -ný-/-nný
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ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci

ČJL-9-2-04-d1 žák vyhledává zájmena v textu, určuje
jejich mluvnické kategorie a druhy

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci

ČJL-9-2-04-d2 správně skloňuje ukazovací osobní a
Zájmena – skloňování osobních a přivlastňovacích
přivlastňovací zájmena, správně je využívá v mluveném i zájmen
písemném projevu

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci

ČJL-9-2-04-e1 žák zapisuje číslovky slovy a číslicí, určuje
druhy číslovek, ovládá skloňování základních číslovek

Číslovky – druhy a skloňování číslovek

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci

ČJL-9-2-04-f1 žák určuje mluvnické významy sloves
(osobu, číslo, čas a způsob), tvoří spisovné tvary
podmiňovacího způsobu

Slovesa – osoba, číslo, čas, způsob

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí

ČJL-9-2-06-a1 žák určí základní větné členy, rozlišuje
podmět a přísudek a jejich druhy

Základní větné členy – podmět a přísudek a jejich druhy

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí

ČJL-9-2-06-b1 žák rozpozná ve větě přívlastek shodný i
neshodný, předmět, příslovečné určení času, místa
způsobu, graficky znázorní stavbu věty jednoduché
včetně určení rozvíjejících větných členů

Rozvíjející větné členy: přívlastek shodný a neshodný,
předmět, příslovečné určení času, místa a způsobu,
grafické znázornění věty jednoduché

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí

ČJL-9-2-06-c1 žák rozlišuje větu jednoduchou a souvětí,
určí větu hlavní

Věta a souvětí – věta jednoduchá, souvětí, určení věty
hlavní v souvětí

ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí ČJL-9-2-01-a1 žák spisovně vyslovuje česká a běžně
slova
užívaná cizí slova, hlásky znělé a neznělé, rozlišuje
spodobu znělosti
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou
češtinu a zdůvodní jejich užití

Zájmena – vyhledáváni v textu a určování druhů zájmen

Zvuková podoba jazyka, zásady správné výslovnosti
výslovnostní norma

ČJL-9-2-08-a1 žák rozlišuje útvary národního jazyka –
Obecné poučení o jazyce, čeština jako národní jazyk
jazyk spisovný, nespisovný, obecná čeština, nářečí, slang
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ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími
slovníky a příručkami

ČJL-9-2-03-a1 žák se orientuje v jazykových příručkách –
PČP, SSJČ, SMČ

Obecné poučení o jazyce, jazykové příručky – PČP, SSJČ

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí

ČJL-9-2-07-a žák v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický, základy pravopisu
syntaktického ve větě jednoduché i souvětí

Pravopis lexikální, morfologický, syntaktický

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele

ČJL-9-3-06-a žák pozná pohádku a dokáže ji
charakterizovat jako literární žánr

Epické žánry – pohádka jako literární žánr

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele

ČJL-9-3-06-b žák se seznámí s českými pohádkami a jejich Epické žánry – pohádka – pohádky české a světové,
protějšky v literaturách jiných národů, pojmenuje
sběratelé pohádek u nás a ve světě
základní rozdíly mezi českými pohádkami a pohádkami
jiných národů

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele

ČJL-9-3-06-c žák rozliší pohádku klasickou a moderní, zná Epické žánry – pohádka – pohádka moderní a klasická,
významné autory pohádek - H. Ch. Andersen
autoři pohádek - H. Ch. Andersen

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla

ČJL-9-3-01-a žák čte plynně text klasické pohádky, rozumí Epické žánry – pohádka – reprodukce textu,
mu, dokáže ho reprodukovat
dramatizace pohádky

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele

ČJL-9-3-06-d žák porovná různé literární družiny z
dobrodružné literatury pro děti a mládež (i současné)

Literatura pro mládež – dobrodružná literatura, práce
se textem, porovnávání literárních hrdinů na základě
vlastní četby či četby vhodně zvolených ukázek z
dobrodružné literatury pro mládež (možní autoři:
Foglar, Twain, London, Rowlingová, Collinsová...)
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ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí základů
literární teorie

ČJL-9-3-04-a žák vytvoří charakteristiku literárního hrdiny Literatura pro mládež – dobrodružná literatura, tvorba
vlastního textu (charakteristika postavy, komparace
dvou postav, vlastní vypravování)

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele

ČJL-9-3-06-e žák pozná pověst, dokáže ji charakterizovat Pověsti české a regionální jako literární žánr
jako literární žánr

ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích

ČJL-9-3-09-a žák vyhledá informace v literatuře faktu
Pověsti české a regionální – reprodukce hlavních
týkajících se českého státu a porovná se stejně tematicky myšlenek textu, literatura umělecká a věcná –
zaměřenou pověstí
literatura faktu

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele

ČJL-9-03-06-f žák charakterizuje báji jako literární žánr

Lidové, starověké a biblické báje – charakteristické
znaky

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla

ČJL-9-3-01-b žák interpretuje literární text dle vlastních
možností, vytvoří vlastní ilustraci k přečtenému nebo
slyšenému textu

Lidové, starověké a biblické báje – interpretace textu

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele

ČJL-9-3-06-g žák jmenuje důležité znaky eposu, seznámí
se s existencí Eposu o Gilgamešovi

Evropský epos – Epos o Gilgamešovi

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele

ČJL-9-3-06-h žák zná hlavní postavy Homérových eposů,
dokáže odvodit smysl rčení s nimi spojených, srovnává
různé převyprávění antických textů

Evropský epos – Epos o Gilgamešovi

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele

ČJL-9-3-06-i žák srovnává drama s jinými literárními žánry Vznik evropského dramatu

Evropský epos – Homér – Ilias a Odyssea
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ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele

ČJL-9-3-06-j žák srovná antickou komedii a tragédii,
uvede nejvýznamnější představitelé antických tragédií,
orientuje se v pojmech: monolog, dialog, próza, poezie,
drama

Vznik evropského dramatu – srovnání antické komedie
a tragédie, nejvýznamnější představitelé antických
tragédií, (Aischylos, Sofokles, Euripides) pojmy:
monolog, dialog, próza, poezie, drama

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele

ČJL-9-3-06-k žák charakterizuje bajku jako literární žánr, Bajky jako literární žánry, mravní poučení, alegorie
seznámí se s pojmem alegorie, vyhledává mravní poučení
v bajkách

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele

ČJL-9-3-06-l žák pochopí rozdíl mezi starým a novým
zákonem

Bible – starý a nový zákon

ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v
literárním, dramatickém i filmovém zpracování

ČJL-9-3-08-a žák porovná různé zpracování biblických
příběhů

Bible – starý a nový zákon – porovnání různých
zpracování biblických příběhů
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7. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování

ČJL-9-1-09-d žák sestaví vypravování v časové
Vypravování – využití slovesného času, přímá a nepřímá
posloupnosti s využitím názorných jazykových
řeč
prostředků, sestaví vypravování s využitím přítomného
času v první či třetí osobě, sestaví vypravování s využitím
minulého času v první či třetí osobě, využívá přímou a
nepřímou řeč

ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování

ČJL-9-1-09-e žák využívá vhodných jazykových prostředků Vypravování – dějové napětí – věty dvojčlenné a větné
k dosažení dějového napětí – krátké dvojčlenné věty,
ekvivalenty
větné ekvivalenty

ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci

ČJL-9-1-04-a žák ústně vypraví příběh z vlastního života,
opírá se o předem připravené body osnovy, hodnotí
vypravování spolužáků

ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad ČJL-9-1-07-a žák dokáže konverzovat na dané téma,
komunikace a pravidel dialogu
diskutuje se spolužáky, zdatnější žáci diskuzi řídí

Učivo

Mluvený projev – technika mluveného projevu,
nonverbální prostředky komunikace

Mluvený projev – zásady dorozumívání
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ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování

ČJL-9-1-09-f žák dokáže popsat umělecké dílo s využitím
spisovného jazyka

Popis uměleckého díla

ČJL-9-1-08 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

ČJL-9-1-08-c žák rozliší popis a líčení, vystihne základní
Popis a líčení – porovnání těchto dvou útvarů
rozdíly, tyto rozdíly vysvětlí písemně nebo ústně pomocí
komparace dvou textů

ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování

ČJL-9-1-09-g žák dokáže zpracovat popis pracovního
postupu a výrobek popsat, v popisu využívá odborných
názvů – termínů

Popis pracovního postupu, popis výrobku – využívání
termínů v popisu

ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování

ČJL-9-1-09-h žák vystihne v charakteristice povahu
člověka, rozlišuje charakteristiku vnější a vnitřní

Charakteristika – vnitřní a vnější

ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování

ČJL-9-1-09-i žák dokáže sestavit životopis podle ustálené Životopis (strukturovaný a souvislý), žádost
formy, rozlišuje životopis strukturovaný a souvislý, sepíše
jednoduchou žádost

ČJL-9-1-08 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

ČJL-9-1-08-d žák zpracuje osnovu odborného textu,
rozlišuje výtah, výpisky a osnovu, umí pracovat s
odborným textem a vytvořit výtah

Výtah, osnova odborného textu, výpisky

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech

ČJL-9-2-02-a1 žák rozlišuje význam slov lexikální a
gramatický, je schopen určit, kolik významů má slovo,
aktivně slova používá v různých významech

Význam slova – pojem slova, lexikální a gramatický
význam, slova jednoznačná, mnohoznačná
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ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech

ČJL-9-2-02-a2 žák rozumí pojmu homonymum, umí uvést Význam slova – homonyma a slova mnohoznačná
příklady, rozpozná homonyma v textu, chápe rozdíl mezi
homonymy a slovy mnohoznačnými

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech

ČJL-9-2-02-a3 žák rozumí pojmům synonymum a
antonymum, umí tvořit synonyma i antonyma, využívá
aktivně synonyma v textu

Význam slova – synonyma a antonyma

ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími
slovníky a příručkami

ČJL-9-2-03-a2 žák pracuje se Slovníkem českých
synonym, popřípadě s Tezaurem, aktivně upravuje text
pomocí těchto příruček

Jazykové příručky – Slovník českých synonym, Tezaurus
– práce se synonymy

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech

ČJL-9-2-02-a4 žák tvoří slova citově zabarvená, vhodně je Význam slova – slova citově zabarvená
využívá, rozpozná je v textu

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech

ČJL-9-2-02-a5 žák rozumí rozpozná v textu odborné
termíny, neologismy a archaismy, uvede příklady
používání

Význam slova – odborné názvy, neologismy, archaismy

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech

ČJL-9-2-02-b1 žák zná nejběžnější způsoby obohacování
slovní zásoby, uvede příklady a rozpozná v textu

Způsoby obohacování slovní zásoby

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a

ČJL-9-2-02-b2 žák provede slovotvorný rozbor, rozliší,
jakým způsobem vzniklo slovo v jasných případech

Tvoření slov odvozováním, skládáním a zkracováním
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zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci

ČJL-9-2-04-b4 žák tvoří správně tvary podstatných jmen, Podstatná jména – duálové tvary podstatných jmen
obtížné příklady vyhledává v příručkách, rozlišuje
podstatná jména obecná, vlastní, konkrétní, abstraktní

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci

ČJL-9-2-04-c4 žák rozlišuje druhy a stupně přídavných
jmen

Přídavná jména – stupňování přídavných jmen

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci

ČJL-9-2-04-d3 žák správně užívá tvary zájmena jenž a jež

Zájmena – skloňování zájmena jenž

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci

ČJL-9-2-04-f2 žák umí určit slovesný rod a převádět
slovesa do rodu činného a trpného, používá správně
tvary slovesného rodu ve větách

Slovesa – slovesný rod

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci

ČJL-9-2-04-g1 žák rozlišuje neohebné slovní druhy,
rozumí pojmu příslovečné spřežky, dokáže stupňovat
příslovce – pravidelně i nepravidelně, volí vhodné
předložky a spojky ve svém mluveném i písemném
projevu

Neohebné slovní druhy – příslovce a jejich stupňování,
příslovečné spřežky, předložky, spojky

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí

ČJL-9-2-06-a2 žák vyhledává podmět ve větách a určuje
druhy podmětu (vyjádřený, nevyjádřený všeobecný) a
přísudku (slovesný, jmenný se sponou a beze spony)

Podmět, přísudek a jejich druhy

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí

ČJL-9-2-06-b2 žák vyhledává ve větě přívlastek (shodný,
neshodný, postupně rozvíjející, několikanásobný),
předmět, příslovečné určení, - seznámí se s doplňkem

Rozvíjející větné členy – přívlastek (shodný, neshodný,
několikanásobný, postupně rozvíjející), předmět,
příslovečné určení, doplněk informativně
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ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí

ČJL-9-2-06-d1 žák rozezná větu jednočlennou,
Věta – věta jednočlenná a dvojčlenná, větný ekvivalent,
dvojčlennou a větný ekvivalent, rozumí principu pořádku pořádek slov ve větě, věty podle postoje mluvčího
slov v české větě, rozlišuje věty podle postoje mluvčího

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí

ČJL-9-2-06-e1 žák rozezná souvětí souřadné a podřadné, Souvětí souřadné a podřadné, interpunkce
ovládá interpunkci ve větě jednoduché a souvětí

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí

ČJL-9-2-06-e2 žák se orientuje v různých typech
vedlejších vět, graficky znázorňuje souvětí

Souvětí, druhy vedlejších vět – podmětná, přísudková,
přívlastková, příslovečné, předmětná

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí

ČJL-9-2-07-a1 žák v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický, základy pravopisu
syntaktického ve větě jednoduché i souvětí

Pravopis – lexikální, morfologický a syntaktický

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele

ČJL-9-3-06-m žák se orientuje se v pojmech píseň, báseň, Lyrika, pojmy: lyrický subjekt, píseň, báseň, rým,
rým, rytmus, verš, volný verš, dokládá příklady v
rytmus, verš, volný verš
konkrétním lyrickém textu

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele

ČJL-9-3-06-n žák zkoumá formální stránku básně,
vyhledává prvky obrazného vyjadřování

Lyrika – báseň, jazyk básně, obrazné vyjadřování
(metafora, personifikace, básnický přívlastek, ironie)

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele

ČJL-9-3-06-o žák dokáže rozpoznat a charakterizovat
baladu jako literární žánr

Lyricko – epické žánry: balada

ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora

ČJL-9-3-02-a žák dokládá na příkladech fatalismus v
básních sbírky Kytice od Karla Jaromíra Erbena

Lyricko – epické žánry – balady: Karel Jaromír Erben –
jeho styl (fatalismus v baladách)

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla

ČJL-9-3-01-c žák recituje část vybrané básně od K.J.
Erbena

Recitace – báseň od K.J.Erbena
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ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele

ČJL-9-3-06-p žák si uvědomí důvody vícejazyčnosti
Žánry věcné literatury – cestopis, fejeton, kronika
literatury psané na našem území, porovná současné
cestopisy s nejstaršími cestopisy naší i světové literatury

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele

ČJL-9-3-06-q žák charakterizuje legendu jako literární
žánr

Legenda jako literární žánr

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele

ČJL-9-3-06-r žák charakterizuje román jako literární žánr

Román – vznik románu, typy románu

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele

ČJL-9-3-06-s žák rozliší povídku a román

Povídky – historické, dobrodružné, detektivní

ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí základů
literární teorie

ČJL-9-3-04-b žák vytvoří vlastní povídku dle svých
schopností

Povídka – tvorba vlastního literárního textu, kreativní
práce s textem

ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové literatuře

ČJL-9-3-07-a žák se seznámí s osobnostní Mistra Jana
Husa a zhodnotí jeho přínos pro český jazyk, literaturu a
národ obecně

Česká středověká literatura – osobnost Husa

ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora

ČJL-9-3-02-b žák se seznámí s osobností a dílem W.
Shakespeara

Renesance a humanismus – osobnost a dílo W.
Shakespeara – divadelní hry, sonety

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele

ČJL-9-3-06-t žák srovná novelu s povídkou

Renesance a humanismus – novela
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8. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem
ke svému komunikačnímu záměru

ČJL-9-1-05-e žák se seznámí se uměleckými líčeními a
uvědomí si specifičnost jazykových prostředků v nich
použitých, pokusí se sám napsat subjektivně zabarvený
popis s použitím obrazného vyjadřování.

Subjektivně zabarvený popis, umělecké líčení

ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a
komunikační záměr partnera v hovoru

ČJL-9-1-02-a žák porovnává subjektivně zabarvený popis Subjektivně zabarvený popis – líčení, subjektivní a
oblíbeného místa s objektivním popisem, pojmenovává objektivní popis a použité jazykové prostředky
použité rozdílné jazykové prostředky

ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování

ČJL-9-1-09-j žák rozliší výtah, výpisky a osnovu a účelně je Výtah, výpisky, osnova textu
využívá, procvičuje zhuštěné vyjadřování, rozlišuje
podstatné a podružné informace v textu, vytvoří výtah z
učební látky jiného předmětu

ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování

ČJL-9-1-09-k žák napíše jednoduchý výklad, logicky
vystaví text a respektuje přitom posloupnost i příčinné
vztahy mezi informacemi

Výklad
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ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování

8. ročník
ČJL-9-1-09-l žák zpracuje jednoduchou úvahu na blízké
téma, využije své zkušenosti a formuluje své názory

ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke
ČJL-9-1-10-b žák při psaní úvahy využívá poznatků o
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k jazyce a stylu, využívá se dispozice a zájmy
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem
ke svému komunikačnímu záměru

Úvaha

Úvaha – jazykové prostředky, tvoření vhodných
formulací

ČJL-9-1-05-f žák zpracuje jednoduchou charakteristiku
Charakteristika vnitřní a vnější, přímá a nepřímá
vybrané literární postavy s použitím vhodných jazykových
prostředků, používá vhodné přívlastky, přirovnání, rčení,
synonymní výrazy apod., rozliší charakteristiku vnější a
vnitřní, přímou a nepřímou

ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu
ČJL-9-1-01-a žák pracuje s vhodně vybraným literárním
Rozbor literárních textů, práce s textem
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
textem, formuluje své myšlenky a názory, pokládá otázky
otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními k textu, porovnává získané informace
zdroji
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu
ČJL-9-1-01-b žák srovnává různé slohové útvary a
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
posuzuje vhodnost použitých jazykových a stylistických
otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními prostředků
zdroji
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou
češtinu a zdůvodní jejich užití

Rozbor literárních textů a práce s textem – srovnávání
textů

ČJL-9-2-08-a2 žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a
Obecné poučení o jazyce – čeština, skupiny jazyků,
obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití, jmenuje národy, menšinové jazyky
které mluví slovanskými jazyky, seznámí se s ukázkami
jednotlivých slovanských jazyků, ví, jaké jazyky jsou
užívané na území ČR
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8. ročník

ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě ČJL-9-2-05-a žák uvažuje nad potřebou jazykové normy a Obecné poučení o jazyce, jazyková norma a kodifikace
vhodných jazykových projevů podle komunikační
kodifikace v češtině, obhájí nutnost průběžné změny
– kultura jazyka a řeči, původ a základy vývoje češtiny
situace
jazykové kodifikace
ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí ČJL-9-2-01-a2 žák spisovně vyslovuje slova česká i běžně
slova
užívaná cizí slova, nahrazuje přejatá slova domácími,
zvažuje nutnost používání přejatých slov a slov
mezinárodních

Zvuková podoba jazyka, slovní zásoba a tvoření slov –
obohacování slovní zásoby – slova přejatá a jejich
výslovnost

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech

ČJL-9-2-02-a6 žák rozlišuje přenesená pojmenování
(metaforu, metonymii), dokáže vysvětlit význam běžně
používaných frazémů

Přenesená pojmenování – metafora, metonymie,
frazémy

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech

ČJL-9-2-02-b3 žák dokáže vysvětlit vznik některých
jednoduchých slov, orientuje se ve stavbě slova, rozliší
jednotlivé morfémy

Slovní zásoba a tvoření slov, obohacování slovní zásoby
– nauka o tvoření slov

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí

ČJL-9-2-06-b3 žák bezpečně ve větě pozná základní a
rozvíjející větné členy, graficky znázornění větu
jednoduchou

Základní a rozvíjející větné členy, grafické znázornění
věty jednoduché

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí

ČJL-9-2-06-b4 žák rozezná přívlastek těsný a volný v
jasných případech a vysvětlí jejich využití v textu

Přívlastek těsný a volný

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí

ČJL-9-2-06-b5 žák rozezná významový poměr mezi
souřadně spojenými větnými členy, používá správně
interpunkci v těchto případech

Významové poměry mezi větnými členy

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí

ČJL-9-2-06-e3 žák zná spojovací výrazy typické pro
jednotlivé poměry mezi větami

Hlavní věty a poměry mezi nimi
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8. ročník

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí

ČJL-9-2-06-e4 žák rozezná druhy vedlejších vět, souřadně Souvětí podřadné – druhy vedlejších vět, grafické
spojené vedlejší věty, grafické znázornění souvětí
znázornění

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí

ČJL-9-2-06-e5 žák se významově orientuje ve složitějším
souvětí, graficky ho znázorní

Složité souvětí – grafické znázornění, orientace v textu

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí

ČJL-9-2-06-f1 žák rozpozná přístavek a vysvětlí jeho
využití v textu

Přístavkový vztah

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci

ČJL-9-2-04-a2 žák v běžných případech ovládá spisovné
tvary ohebných slov, ve složitějších případech používá
jazykové příručky

Tvarosloví – slovní druhy (opakování)

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci

ČJL-9-2-04-b5 žák v běžných případech ovládá tvar
přejatých a cizích slov, u méně frekventovaných slov
vyhledává správné tvary v jazykových příručkách

Podstatná jména – skloňování cizích a přejatých
podstatných jmen vlastních

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci

ČJL-9-2-04-f3 žák umí určit vid dokonavý a nedokonavý, Slovesa – slovesný vid
používá vědomě a správně slovesa s rozdílným videm, je
si vědom významového rozdílu

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí

ČJL-9-2-07-a1 žák v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě
jednoduché i souvětí

ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové literatuře

ČJL-9-3-07-b žák se seznámení s osobností Jana Amose
Renesance a humanismus v Čechách, osobnost
Komenského, vystihne a porovná tvorbu světové a české Komenského
literatury v tomto období

ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové literatuře

ČJL-9-3-07-c žák pochopí důvody vzniku procesu
národního obrození v Čechách, seznámí se s osobností
Jungmanna, Dobrovského, Tyla a Palackého

Pravopis – lexikální, morfologický, syntaktický

Národní obrození – důvody vzniku, osobnosti
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8. ročník

ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové literatuře

ČJL-9-3-07-d žák jmenuje hlavní představitele
romantismu v české i světové literatuře, na základě
ukázek děl vystihne znaky tohoto literárního žánru,
charakterizuje romantického hrdinu

Romantismus – charakteristika, romantický hrdina,
autoři - např. Mácha, Němcová, Hugo

ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové literatuře

ČJL-9-3-07-e žák uvede základní rysy realistické tvorby a
hlavní představitele českého a světového realismu

Realismus – charakteristické rysy, autoři - např.
Dickens, Jirásek, Nováková

ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo

ČJL-9-3-03-a žák formuluju písemně i ústně dojmy z
přečtené literatury, zhodnotí shlédnuté filmové či
divadelní představení

Zhodnocení literárního díla např. Oliver Twist (či jiné
učitelem zvolené vhodné dílo) - filmové zpracování,
volná reprodukce viděného díla či slyšeného textu,
komparace, vyjádření vlastního názoru, diskuze

ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní,
svůj názor doloží argumenty

ČJL-9-3-05-a žák se zapojí do diskuze o literatuře,
Kýč a braková literatura, literatura na internetu –
porovnává jednotlivá literární díla, seznámí se základními literární weby, literární kritika
literárními servery, diskutuje výhody a nevýhody
publikace na internetu, formuluje vlastní názor na
vybrané literární dílo, porovná svůj názor na literární dílo
s literární kritikou

ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí základů
literární teorie

ČJL-9-3-04-c žák tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí základů
literární teorie

Tvořivá práce s literárním textem
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RVP výstupy

9. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

ŠVP výstupy

ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu
ČJL-9-1-01-b žák se dokáže při zachování jazykové
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
správnosti slohově přiměřeně a vhodně vyjadřovat
otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními
zdroji

Učivo
Jazyková kultura – vhodné vyjadřování

ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně užívá verbálních,
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči

ČJL-9-1-06-c žák dokáže posoudit text z hlediska slohové Jazyková kultura – posuzování vhodného projevu
přiměřenosti a vhodnosti

ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci

ČJL-9-1-04-b žák posuzuje přečtené a poslechnuté texty z Jazyková kultura – posuzování textů
hlediska jazykového vyjadřování na základě svých
znalostí a schopností

ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování

ČJL-9-1-09-m žák dokáže vytvořit napínavé vypravování s Vypravování – jazykové prostředky pro vytvoření napětí
vědomým používáním jazykových prostředků, které
vypravování oživují
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9. ročník

ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování

ČJL-9-1-09-n žák se pokusí dle svých jazykových a
vyjadřovacích schopností tvořit kultivované subjektivně
zabarvené popisy, napíše charakteristiku vybrané osoby

Charakteristika a subjektivně zabarvený popis

ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování

ČJL-9-1-09-o žák umí sestavit vlastní životopis, vytvoří
pozvánku na vybranou akci, vytvoří fiktivní objednávku
zboží

Objednávka, pozvánka, životopis

ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování

ČJL-9-1-09-p žák pozná úvahu jako slohový útvar, dokáže Úvaha na téma zadané učitelem
uvažovat na dané téma, dokáže napsat jednoduchou
úvahu na zadané téma

ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a
komunikační záměr partnera v hovoru

ČJL-9-1-02-b žák dokáže sestavit a přednést jednoduchý
proslov k určité příležitosti, rozlišuje subjektivní a
objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v
hovoru

Proslov – sestavení proslovu, komunikační záměr

ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad ČJL-9-1-07-b žák je schopen kultivovaně diskutovat na jim Diskuze
komunikace a pravidel dialogu
blízké téma, někteří žáci jsou schopni diskuzi vést a
usměrňovat
ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj

ČJL-9-1-03-b žák rozlišuje jednotlivé publicistické útvary, Publicistické útvary
odlišuje manipulativní komunikaci a zaujímá k ní kritický
postoj

ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu
ČJL-9-1-01-c žák odlišuje fakta a názory autorů
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
publicistických textů
otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními
zdroji

Publicistické útvary – práce s informacemi
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9. ročník

ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě ČJL-9-2-05-a2 žák dokáže jazykový projev přizpůsobit
vhodných jazykových projevů podle komunikační
tomu, jestli má být mluvený nebo psaný
situace

Řeč, jazyk – projev mluvený a psaný

ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími
slovníky a příručkami

Jádro výpovědi, věta a výpověď

ČJL-9-2-03-a3 žák pochopí zákonitosti vývoje slovní
zásoby, orientuje se v základních složkách jazykovědy

ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí ČJL-9-2-01-a3 žák přečte text se spisovnou výslovností, se Zvuková podoba jazyka – přízvuk, tempo, důraz,
slova
správným přízvukem, důrazem, tempem a melodií
intonace
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí

ČJL-9-2-07-a2 žák dokáže v pravopisu využít znalostí o
spodobě znělosti

Spodoba znělosti

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech

ČJL-9-2-02-a7 žák ve frazémech rozeznává přenesená
pojmenování, je schopný nahrazovat opakující se slova
vhodnými synonymy, rozeznává v textu metafory a
metonymie

Frazémy a obrazná pojmenování

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech

ČJL-9-2-02-b4 žák ve snadných případech pozná, jak
vznikla daná slova

Tvoření slov skládáním, zkracováním, odvozováním

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci

ČJL-9-2-04-a3 žák rozezná bezpečně slovní druhy v
nekomplikovaných případech, umí určovat mluvnické
kategorie ohebných slovních druhů, druhy zájmen a
číslovek

Slovní druhy
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9. ročník

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí

ČJL-9-2-06-f2 žák v textu rozpozná samostatné větné
členy, oslovení a vsuvku, ví, k čemu slouží v textu věta
neúplná

Nepravidelnosti větné stavby

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí

ČJL-9-2-06-g1 žák ovládá interpunkci vět podle postoje
Skladba – shrnutí učiva
mluvčího, chápe vztahy mezi jednotlivými větnými členy
ve větě, v jasných případech rozezná přívlastek těsný a
volný, bezpečně rozezná větu hlavní a vedlejší, větu řídící
a závislou, rozeznává druhy vedlejších vět, poměry mezi
souřadně spojenými větami a VČ, chápe logiku i
složitějších souvětí a vyvozuje z ní interpunkci, vědomě
dokáže v textu použít přímou řeč a umí ji správně
označit.

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí

ČJL-9-2-07-a1 žák v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě
jednoduché i souvětí

Pravopis lexikální, morfologický a syntaktický

ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové literatuře

ČJL-9-3-07-e žák vysvětlí pojem ztracená generace,
orientuje se v základních dílech, která reflektují první
světovou válku

Ohlas 1. světové války v české a světové literatuře

ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora

ČJL-9-3-02-c žák charakterizuje specifiku Haškova
humoru, dokládá na postavě Švejka

Ohlas 1. světové války v české a světové literatuře –
Jaroslav Hašek

ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové literatuře

ČJL-9-3-07-f žák charakterizuje moderní literární směry a Moderní literární směry – futurismus, dadaismus,
uvádí jejich představitele v české a světové literatuře
poetismus, surrealismus

ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v
literárním, dramatickém i filmovém zpracování

ČJL-9-3-08-b žák porovnává různá ztvárnění téhož
Meziválečná literatura – Osvobozené divadlo
námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování
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9. ročník

ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v
literárním, dramatickém i filmovém zpracování

ČJL-9-3-08-c žák porovnává uměleckou literaturu s
literaturou faktu a životopisnými svědectvími

Ohlas 2. světové války v české a světové literatuře

ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora

ČJL-9-3-02-d žák rozpozná rysy budovatelské literatury
autora dle výběru učitele

Budovatelská literatura

ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora

ČJL-9-3-02-e žák rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora – Hrabal, Škvorecký

Poválečná literatura – Hrabal, Škvorecký

ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích

ČJL-9-3-09-b žák posoudí důležitost samizdatové
literatury, vyhledává o ní informace

Samizdatová literatura

ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové literatuře

ČJL-9-3-07-g žák rozezná sci-fi od fantasy, uvede
významné autory a významná díla těchto žánrů

Sci-fi a fantasy literatura

ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v
literárním, dramatickém i filmovém zpracování

ČJL-9-3-08-d žák porovnává různá ztvárnění téhož
Drama – Semafor
námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele

ČJL-9-3-06-u žák seznámí se s některými díly současné
české i světové poezie

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele

ČJL-9-3-06-v žák srovnává různé překlady téhož díla z
Překlady literárních děl
hlediska formálního i obsahového, pokusí se o vlastní
překlad vybraného krátkého textu v anglickém jazyce dle
svých schopností a dovedností

ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí základů
literární teorie

ČJL-9-3-04-c žák tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí základů
literární teorie

Současná poezie – významná díla a autoři

Tvorba literárních textů, tvořivá práce s literárním
textem
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ANGLICKÝ JAZYK
Počet vyučovacích hodin za týden
Celkem
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

1

1

3

3

3

4

3

3

4

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Název předmětu

25

ANGLICKÝ JAZYK

Oblast

Jazyk a jazyková komunikace

Charakteristika předmětu

Anglický jazyk si klade za cíl prohlubování znalostí a jazykových dovedností a zároveň získání základů a žádoucích návyků
sloužících k dalšímu rozvíjení se v jazyce anglickém i po ukončení studia. Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování
skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytuje živý jazykový základ
a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat
jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu
a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné
kulturní tradice. Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky
pro spolupráci škol na mezinárodních projektech.

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

Žáci na prvním stupni jsou seznamováni s jazykem hravou formou prostřednictvím písniček, her, obrázků. Naším cílem
je vzbudit v dětech k cizímu jazyku kladný vztah a touhu dále se v něm vzdělávat. Důraz klademe na ústní komunikaci.
V dalších ročnících se zvyšuje hodinová dotace na 3 až 4 hodiny týdně, rozvíjí se slovní zásoba, upevňují gramatická
pravidla a trénuje se aktivní využití jazyka. V rámci výuky se žáci setkávají i s rodilým mluvčím a mají možnost s ním
konverzovat. V hodinách anglického jazyka se snažíme o to, aby se žáci byli schopni domluvit v zahraničí, jednoduše se
zeptat na cestu, objednat si jídlo v restauraci, představit se, mluvit o svých zájmech apod.
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Název předmětu

ANGLICKÝ JAZYK
Škola aktivně podporuje užití jazyka v běžných situacích. Zapojujeme se každoročně do projektu spolupráce se
zahraničními studenty a nabízíme tak žákům nejen bližší seznámení s kulturami jiných zemí, ale i možnost aktivně se
zapojit a zlepšovat své jazykové dovednosti v komunikaci s anglicky mluvícími návštěvníky.

Integrace předmětů

•

Cizí jazyk

Kompetence k učení:
Metody a způsoby učení, výuka, výsledky učení, práce s informacemi, propojování a využití vědomostí
Kompetence k řešení problémů:
Analýza problému, plánování řešení, řešení problému, experimentální práce, posouzení a aplikace řešení
Kompetence komunikativní:
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Práce s informacemi (jejich výběr, třídění), způsob vyjadřování (jeho srozumitelnost a logika), písemný projev, ústní
projev, naslouchání, navazování a udržování kontaktu při komunikaci
Kompetence sociální a personální:
Přípravná fáze práce ve skupině, realizace práce ve skupině, vyhodnocení práce ve skupině, upevňování vztahů s
druhými, podložená volba osobních cílů
Kompetence občanské:
Respekt k druhým, pravidla, odmítání násilí, aktivní pomoc, samostatné jednání, respekt k právům jednotlivce
Kompetence pracovní:
Plánování, vlastní práce, hodnocení

Poznámky k předmětu v rámci učebního plánu

Anglický jazyk je začleňován do výuky již od 1. ročníku s dotací 1 hodiny týdně formou disponibilních hodin.
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Způsob hodnocení žáků

ANGLICKÝ JAZYK
Žáci jsou hodnoceni pedagogem motivačně formou formativního hodnocení a/nebo známkou, učí se sebehodnocení i
hodnocení ostatních pomocí popisného jazyka (jednotlivci i skupiny). Hodnocení žáků probíhá s ohledem na individuální
specifika jedince.
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Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

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

AJ-3-1-01-a žák rozumí základním pokynům v učebnici,
stručně pozdraví a velmi jednoduchým způsobem se
představí, zeptá se na jméno, pojmenuje běžné
předměty ve třídě a doma a zeptá se na ně

Slovní zásoba na témata: rodina, školní pomůcky,
hračky, oblečení, narozeniny, koupání, zvířata, Vánoce,
Velikonoce

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal

AJ-3-1-02-a žák se zeptá na počet do deseti a na stejnou
otázku odpoví, pojmenuje členy rodiny

Komunikační situace: pozdravy, představování, přání k
narozeninám a k Vánocům, pokyny při výuce a při hře."

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a
s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu

AJ-3-1-04-a žák rozumí otázkám a výrazům používaných
při běžných činnostech každodenního života (hry,
oblékání, koupání, oslava narozenin, klade jednoduché
otázky týkající se předmětů v jeho bezprostředním okolí)

Jazykové struktury a gramatika: osobní a ukazovací
zájmena, jednoduchá otázka a odpověď s použitím
slovesa „být“, číslovky 1–10, množné číslo podstatných
jmen pomocí koncovky „s“, přivlastňovací zájmena můj,
tvůj, rozkazovací způsob"

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
AJ-3-1-04-b žák rozliší základní barvy
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a
s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu

Barvy
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1. ročník

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
AJ-3-1-04-c žák zeptá se na věk spolužáka, sdělí, kolik mu Vánoce a Velikonoce ve Velké Británii
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a je let, - pojmenuje předměty spojené s oslavou Vánoc a
s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
Velikonoc, pojmenuje zvířata běžná v přírodě v ČR
oporu
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Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

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

AJ-3-1-01-b žák rozumí jednoduchým pokynům a
otázkám běžných při výuce, zeptá se, co některá zvířata
umí a na stejnou otázku odpoví

Slovní zásoba na témata: zvířata v ZOO, školní pomůcky
a činnosti, barvy, jídlo, obličej, místnosti v domě,
oblečení, dětské sportovní činnosti, Velikonoce a
Vánoce

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal

AJ-3-1-02-b žák pojmenuje a velmi jednoduše popíše
běžné předměty kolem sebe, sdělí, co rád jí a pije, zeptá
se na totéž

Komunikační situace: dotazování na dovednost,
dotazování na oblíbenost jídel, popis a charakteristika,
fráze spojené s Vánocemi a Velikonocemi, pokyny při
výuce, běžných činnostech a při hrách

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a
s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu

AJ-3-1-04-d žák popíše jednoduchými větami, z čeho se
získávají běžné potraviny, popíše v základních rysech svůj
vzhled, uvede stručně činnost šesti smyslů pomocí
smyslových orgánů

Jazykové struktury a gramatika: užití „to“ a „toto“ při
označování věcí, jednoduché otázky a odpovědi s
použitím sloves „moci“, „být“ a pomocného slovesa
“do“

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
AJ-3-1-04-e žák zeptá se na umístění běžných předmětů a Reálie: Vánoce a Velikonoce
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a na stejnou otázku odpoví, užívá názvy základních barev
s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
při jednoduchém popisu osob či věcí
oporu
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2. ročník

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
AJ-3-1-04-f žák sdělí jednoduchou větou, co má právě na Oblečení
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a sobě a zeptá se na totéž
s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
AJ-3-1-04-g žák charakterizuje velmi stručně aktuální stav Počasí
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a počasí
s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
AJ-3-1-04-h žák uvede, jakou sportovní činnost právě
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a dělá
s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu

Sportovní činnosti
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Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

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

AJ-3-1-01-c žák rozumí jednoduchým pokynům a
otázkám běžných při výuce

Slovní zásoba na témata: číslovky 1–20, základní
zdvořilostní fráze, školní pomůcky a činnosti, barva,
hračky, ovoce, sportovní potřeby, základní části
lidského těla, nábytek, místnosti v domě, zvířecí
mazlíčkové, přídavná jména popisující velikost, rozměr
a stáří, oblečení, rodina

CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu

AJ-3-1-03-a žák rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu

Uvítání a rozloučení, pokyny při hrách, v obchodě s
ovocem, dotazování na oblíbenost ovoce, dotazování
na vlastnění předmětů, popis a charakteristika osob,
dotazování se na majitele předmětu, pokyny při výuce,
běžných činnostech a při hrách

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
AJ-3-1-04-i žák používá jednoduché zdvořilostní fráze při Jazykové prostředky – gramatika, pravopis a výslovnost
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a setkání a představování
Člen neurčitý a základní podstatná jména, užití "to" a
s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
"toto" při označování věcí, vazba there is, pravidelné
oporu
tvoření množného čísla podstatných jmen, základní
přídavná jména, osobní zájmena, základní číslovky,
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3. ročník
rozkazovací způsob v běžných pokynech při hrách a
sportu

CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení

AJ-3-1-05-a žák pozdraví a rozloučí se

Rozkazovací způsob v běžných pokynech při hrách a
sportu, kladná a negativní odpověď, sloveso have got v
otázce a odpovědi, sloveso like v kladné větě a otázce,
předložky místa v, na a pod, přivlastňovací pád (’s),
hlásky a jejich výslovnost, slovní přízvuk pravopis

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy

AJ-3-1-06-a žák pojmenuje a označí barvami běžné
předměty ve škole

Barvy a běžné předměty ve škole

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy

AJ-3-1-06-b žák pojmenuje běžné hračky a hry

Hry a hračky

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy

AJ-3-1-06-c žák si řekne v obchodě o běžné ovoce a
pamlsky

Ovoce a pamlsky

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy

AJ-3-1-06-d žák sdělí, jaké ovoce má rád a zeptá se na
totéž kamaráda

Ovoce, otázky

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy

AJ-3-1-06-e žák sdělí, které běžné sportovní předměty
vlastní a zeptá se na totéž kamaráda

Sportovní předměty

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy

AJ-3-1-06-f žák používá číslovky do 20

Číslovky 0-20

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy

AJ-3-1-06-g žák se zeptá na umístění běžných předmětů v Běžné předměty v místnosti
místnosti a na stejnou otázku odpoví

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy

AJ-3-1-06-h žák popíše v základních rysech blízké osoby

Popis osoby
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3. ročník

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy

AJ-3-1-06-i žák sdělí jednoduchou větou, co má právě na Oblečení
sobě a zeptá se na majitele konkrétního oblečení a označí
oblečení dle velikosti

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy

AJ-3-1-06-j žák pojmenuje části lidského těla

Lidské tělo

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy

AJ-3-1-06-k žák se zeptá kamaráda, zda umí konkrétní,
běžný sport a na stejnou otázku odpoví

Sportovní činnosti

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy

AJ-3-1-06-l žák rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu

Čtení krátkého textu s porozuměním

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy

AJ-3-1-06-m žák přiřadí mluvenou a psanou podobu
téhož slova či slovního spojení

Reprodukce mluveného projevu

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy

AJ-3-1-06-n žák píše slova a krátké věty na základě
textové a vizuální předlohy

Popis obrázku
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4. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

AJ-5-2-01-a žák používá jednoduché fráze při komunikaci Slovní zásoba na témata: anglická abeceda, číslovky
s vrstevníky a zapojí se do jednoduchých rozhovorů
1- 100, členové širší rodiny, běžné potraviny, ovoce a
zelenina, zvířata v ZOO a na farmě, vlastnosti zvířat,
budovy a obchody, volnočasové aktivity, dny v týdnu,
povolání, počasí
Sloveso mít ve 3. osobě jednotného čísla
Přivlastňovací zájmena jeho, její
Otázka a zápor v přítomném čase plnovýznamových
sloves ve 3.os. j.č.
Zápor slovesa mít
Stupňování přídavných jmen
Stažené formy slovesa být v kladu a v záporu
Vazba there is/there are
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Otázka a krátká kladná/záporná odpověď k slovesu mít
rád
Předložka se dny v týdnu
Vyjádření času
Přítomný čas průběhový
Základní fonetické znaky
Výslovnost hlásek ve slovech

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

AJ-5-2-02-a žák užívá prakticky číslovky 1–100

Číslovky 1-100

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

AJ-5-2-03-a žák pojmenuje lidi, předměty a činnosti, se
kterými se běžně setká v každodenním životě

Slovní zásoba na témata: anglická abeceda, číslovky 1 –
100, členové širší rodiny, běžné potraviny, ovoce a
zelenina, zvířata v ZOO a na farmě, vlastnosti zvířat,
budovy a obchody, volnočasové aktivity, dny v týdnu,
povolání, počasí

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

AJ-5-2-03-b žák popíše ústně, jednoduchým způsobem
dění kolem lidí a věcí ve svém nejbližším okolí

Slovní zásoba na témata: anglická abeceda, číslovky 1 –
100, členové širší rodiny, běžné potraviny, ovoce a
zelenina, zvířata v ZOO a na farmě, vlastnosti zvířat,
budovy a obchody, volnočasové aktivity, dny v týdnu,
povolání, počasí

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

AJ-5-2-03-c žák s písemnou nápovědou uvede informace Rodinní příslušníci žijící v různých částech světa
o sobě, o svém nejbližším okolí a o lidech kolem sebe
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4. ročník

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

AJ-5-2-03-d žák získává a předává základní informace o
sobě, o lidech, o škole, věcech, činnostech a dění

Slovní zásoba na témata: anglická abeceda, číslovky 1 –
100, členové širší rodiny, běžné potraviny, ovoce a
zelenina, zvířata v ZOO a na farmě, vlastnosti zvířat,
budovy a obchody, volnočasové aktivity, dny v týdnu,
povolání, počasí

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

AJ-5-2-03-e žák v každodenním životě klade jednoduché
otázky

Slovní zásoba na témata: anglická abeceda, číslovky 1 –
100, členové širší rodiny, běžné potraviny, ovoce a
zelenina, zvířata v ZOO a na farmě, vlastnosti zvířat,
budovy a obchody, volnočasové aktivity, dny v týdnu,
povolání, počasí
Otázka a zápor v přítomném čase plnovýznamových
sloves ve 3.os. j.č.
Otázka a krátká kladná/záporná odpověď k slovesu mít
rád
Dotazy na pojmenování předmětů v angličtině

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

AJ-5-2-03-f žák se zeptá kamaráda na jeho zájmy a
aktivity a na stejnou otázku odpoví

Slovní zásoba na témata: anglická abeceda, číslovky 1 –
100, členové širší rodiny, běžné potraviny, ovoce a
zelenina, zvířata v ZOO a na farmě, vlastnosti zvířat,
budovy a obchody, volnočasové aktivity, dny v týdnu,
povolání, počasí
Sloveso mít ve 3. osobě jednotného čísla
Přivlastňovací zájmena jeho, její
Otázka a zápor v přítomném čase plnovýznamových
sloves ve 3.os. j.č.
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Zápor slovesa mít
Stupňování přídavných jmen
Stažené formy slovesa být v kladu a v záporu
Otázka a krátká kladná/záporná odpověď k slovesu mít
rád
Vyjádření času
Přítomný čas průběhový
Základní fonetické znaky
Výslovnost hlásek ve slovech
Komunikační situace hledání něčeho nebo někoho
blahopřání a předání dárků uvedení času (hodin)

CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém AJ-5-3-01-a žák rozumí obsahu jednoduchého čteného
textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
textu – komiksovým příběhům svých vrstevníků

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu

Slovní zásoba na témata: anglická abeceda, číslovky 1 –
100, členové širší rodiny, běžné potraviny, ovoce a
zelenina, zvířata v ZOO a na farmě, vlastnosti zvířat,
budovy a obchody, volnočasové aktivity, dny v týdnu,
povolání, počasí

AJ-5-3-02-a žák rozumí tématům ze života a kultury Velké Rodinní příslušníci žijící v různých částech světa
Británie a jiných zemí světa
Zvířata na farmách v různých částech světa
Typická anglická jídla
Dopravní prostředky v Londýně
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Běžná povolání v Londýně
Outdoorové sporty v různých zemích světa
Roční období v různých zemích
Významné dny a oslavy ve Velké Británii

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu

AJ-5-3-02-b žák rozumí hlavním bodům jednoduchého
čteného textu, který popisuje dění, věci, lidi a zvířata a
jejich aktivity běžné v každodenním životě

CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých AJ-5-4-01-a žák napíše krátký text s použitím
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a
jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině,
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života činnostech, zvířatech a událostech z oblasti svých zájmů a
každodenního života

Slovní zásoba na témata: anglická abeceda, číslovky 1 –
100, členové širší rodiny, běžné potraviny, ovoce a
zelenina, zvířata v ZOO a na farmě, vlastnosti zvířat,
budovy a obchody, volnočasové aktivity, dny v týdnu,
povolání, počasí
Slovní zásoba na témata: anglická abeceda, číslovky 1 –
100, členové širší rodiny, běžné potraviny, ovoce a
zelenina, zvířata v ZOO a na farmě, vlastnosti zvířat,
budovy a obchody, volnočasové aktivity, dny v týdnu,
povolání, počasí
Sloveso mít ve 3. osobě jednotného čísla
Přivlastňovací zájmena jeho, její
Otázka a zápor v přítomném čase plnovýznamových
sloves ve 3.os. j.č.
Zápor slovesa mít
Stupňování přídavných jmen
Stažené formy slovesa být v kladu a v záporu
Vazba there is/there are
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Otázka a krátká kladná/záporná odpověď k slovesu mít
rád
Jednoduchý popis vzhledu zvířat dotaz a odpověď na
umístění způsoby dopravy týdenní, jednoduchý popis
vzhledu zvířat dotaz a odpověď na umístění způsoby
dopravy týdenní, režim popis činnosti běžných povolání
dotazy na počasí

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře

AJ-5-4-02-a žák vyplní osobní údaje do formuláře

Osobní údaje
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5. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností

AJ-5-1-01-a žák rozumí jednoduchým pokynům učitele v
přítomném čase typu zaměřených na orientaci v
materiálech a ve třídě, reaguje na jednoduché otázky
učitele a zvládá odpovědět.

Gramatické struktury a jevy - základní rozkazy, člen
určitý a neurčitý, tvary slovesa to be, slovesa love, like,
hate, pravidelné a nepravidelné množné číslo,
předložky místa, WH questions, have got/has got,
přídavná jména a příslovce, zájmena v pozici předmětu,
řadové číslovky, přítomný čas prostý, časové příslovce,
zjišťování časových údajů, sloveso must/have to,
přítomný čas průběhový, can/can't, slovní zásoba
domov, rodina, škola, volný čas, lidské tělo, oblékání,
nákupy, bydliště, kalendářní rok, slovní zásoba - žáci si
osvojí a umí používat základní slovní zásobu v
komunikačních situacích probíraných tematických
okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích

CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud AJ-5-1-02-a žák rozumí jednoduchému dialogu a otázkám
jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
v přítomném čase typu: where are you from, are you
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
......., what nationality you are, what are your hobbies
vizuální oporu

Gramatické struktury a jevy - základní rozkazy, člen
určitý a neurčitý, tvary slovesa to be, slovesa love, like,
hate, pravidelné a nepravidelné množné číslo,
předložky místa, WH questions, have got/has got,
přídavná jména a příslovce, zájmena v pozici předmětu,
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řadové číslovky, přítomný čas prostý, časové příslovce,
zjišťování časových údajů, sloveso must/have to,
přítomný čas průběhový, can/can't, slovní zásoba
domov, rodina, škola, volný čas, lidské tělo, oblékání,
nákupy, bydliště, kalendářní rok, slovní zásoba - žáci si
osvojí a umí používat základní slovní zásobu v
komunikačních situacích probíraných tematických
okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích

CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud AJ-5-1-02-b žák rozumí krátkým mluveným textům v
jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
přítomném čase s tematickým zaměřením na rodinu,
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
lidské tělo,
vizuální oporu

Gramatické struktury a jevy - základní rozkazy, člen
určitý a neurčitý, tvary slovesa to be, slovesa love, like,
hate, pravidelné a nepravidelné množné číslo,
předložky místa, WH questions, have got/has got,
přídavná jména a příslovce, zájmena v pozici předmětu,
řadové číslovky, přítomný čas prostý, časové příslovce,
zjišťování časových údajů, sloveso must/have to,
přítomný čas průběhový, can/can't, slovní zásoba
domov, rodina, škola, volný čas, lidské tělo, oblékání,
nákupy, bydliště, kalendářní rok, slovní zásoba - žáci si
osvojí a umí používat základní slovní zásobu v
komunikačních situacích probíraných tematických
okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích

CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud AJ-5-1-02-c žák rozumí krátkým mluveným textům v
jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
přítomném čase s tematickým zaměřením na kalendářní
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
rok, určování času, průběh dne, dny v týdnu
vizuální oporu

Gramatické struktury a jevy - základní rozkazy, člen
určitý a neurčitý, tvary slovesa to be, slovesa love, like,
hate, pravidelné a nepravidelné množné číslo,
předložky místa, WH questions, have got/has got,
přídavná jména a příslovce, zájmena v pozici předmětu,
řadové číslovky, přítomný čas prostý, časové příslovce,
zjišťování časových údajů, sloveso must/have to,
přítomný čas průběhový, can/can't, slovní zásoba
domov, rodina, škola, volný čas, lidské tělo, oblékání,
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nákupy, bydliště, kalendářní rok, slovní zásoba - žáci si
osvojí a umí používat základní slovní zásobu v
komunikačních situacích probíraných tematických
okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích

CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud AJ-5-1-02-d žák rozumí krátkým mluveným textům v
jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
přítomném čase s tematickým zaměřením na domov,
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
bydliště
vizuální oporu

Gramatické struktury a jevy - základní rozkazy, člen
určitý a neurčitý, tvary slovesa to be, slovesa love, like,
hate, pravidelné a nepravidelné množné číslo,
předložky místa, WH questions, have got/has got,
přídavná jména a příslovce, zájmena v pozici předmětu,
řadové číslovky, přítomný čas prostý, časové příslovce,
zjišťování časových údajů, sloveso must/have to,
přítomný čas průběhový, can/can't, slovní zásoba
domov, rodina, škola, volný čas, lidské tělo, oblékání,
nákupy, bydliště, kalendářní rok, slovní zásoba - žáci si
osvojí a umí používat základní slovní zásobu v
komunikačních situacích probíraných tematických
okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích

CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud AJ-5-1-02-e žák rozumí krátkým mluveným textům v
jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
přítomném čase s tematickým zaměřením na oblékání
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
bydliště, volný čas, nákupy
vizuální oporu

Gramatické struktury a jevy - základní rozkazy, člen
určitý a neurčitý, tvary slovesa to be, slovesa love, like,
hate, pravidelné a nepravidelné množné číslo,
předložky místa, WH questions, have got/has got,
přídavná jména a příslovce, zájmena v pozici předmětu,
řadové číslovky, přítomný čas prostý, časové příslovce,
zjišťování časových údajů, sloveso must/have to,
přítomný čas průběhový, can/can't, slovní zásoba
domov, rodina, škola, volný čas, lidské tělo, oblékání,
nákupy, bydliště, kalendářní rok, slovní zásoba - žáci si
osvojí a umí používat základní slovní zásobu v
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komunikačních situacích probíraných tematických
okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích

CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu,
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici
vizuální oporu

CJ-5-1-03-a žák rozumí jednoduchému poslechovému
textu v přítomném čase, pokud je pronášen pomalu a
zřetelně a má vizuální oporu

Gramatické struktury a jevy - základní rozkazy, člen
určitý a neurčitý, tvary slovesa to be, slovesa love, like,
hate, pravidelné a nepravidelné množné číslo,
předložky místa, WH questions, have got/has got,
přídavná jména a příslovce, zájmena v pozici předmětu,
řadové číslovky, přítomný čas prostý, časové příslovce,
zjišťování časových údajů, sloveso must/have to,
přítomný čas průběhový, can/can't, slovní zásoba
domov, rodina, škola, volný čas, lidské tělo, oblékání,
nákupy, bydliště, kalendářní rok, slovní zásoba - žáci si
osvojí a umí používat základní slovní zásobu v
komunikačních situacích probíraných tematických
okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

AJ-5-2-01-b žák se zapojí do dialogu a klade otázky v
Gramatické struktury a jevy - základní rozkazy, člen
přítomném čase typu: where are you from, are you ......., určitý a neurčitý, tvary slovesa to be, slovesa love, like,
what nationality you are, what are your hobbies
hate, pravidelné a nepravidelné množné číslo,
předložky místa, WH questions, have got/has got,
přídavná jména a příslovce, zájmena v pozici předmětu,
řadové číslovky, přítomný čas prostý, časové příslovce,
zjišťování časových údajů, sloveso must/have to,
přítomný čas průběhový, can/can't, slovní zásoba
domov, rodina, škola, volný čas, lidské tělo, oblékání,
nákupy, bydliště, kalendářní rok, slovní zásoba - žáci si
osvojí a umí používat základní slovní zásobu v
komunikačních situacích probíraných tematických
okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích
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CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

AJ-5-2-01-c žák se zapojí do dialogu a zvládne krátce v
přítomném čase pohovořit o tématu rodina, lidské tělo

Gramatické struktury a jevy - základní rozkazy, člen
určitý a neurčitý, tvary slovesa to be, slovesa love, like,
hate, pravidelné a nepravidelné množné číslo,
předložky místa, WH questions, have got/has got,
přídavná jména a příslovce, zájmena v pozici předmětu,
řadové číslovky, přítomný čas prostý, časové příslovce,
zjišťování časových údajů, sloveso must/have to,
přítomný čas průběhový, can/can't, slovní zásoba
domov, rodina, škola, volný čas, lidské tělo, oblékání,
nákupy, bydliště, kalendářní rok, slovní zásoba - žáci si
osvojí a umí používat základní slovní zásobu v
komunikačních situacích probíraných tematických
okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

AJ-5-2-01-d žák se zapojí do dialogu a zvládne krátce v
přítomném čase pohovořit žák dny, denní rozvrh, určení
času, zájmy

Gramatické struktury a jevy - základní rozkazy, člen
určitý a neurčitý, tvary slovesa to be, slovesa love, like,
hate, pravidelné a nepravidelné množné číslo,
předložky místa, WH questions, have got/has got,
přídavná jména a příslovce, zájmena v pozici předmětu,
řadové číslovky, přítomný čas prostý, časové příslovce,
zjišťování časových údajů, sloveso must/have to,
přítomný čas průběhový, can/can't, slovní zásoba
domov, rodina, škola, volný čas, lidské tělo, oblékání,
nákupy, bydliště, kalendářní rok, slovní zásoba - žáci si
osvojí a umí používat základní slovní zásobu v
komunikačních situacích probíraných tematických
okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

AJ-5-2-01-e žák se zapojí do dialogu a zvládne krátce v
přítomném čase pohovořit žák domov, rodina, bydliště

Gramatické struktury a jevy - základní rozkazy, člen
určitý a neurčitý, tvary slovesa to be, slovesa love, like,
hate, pravidelné a nepravidelné množné číslo,
předložky místa, WH questions, have got/has got,
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přídavná jména a příslovce, zájmena v pozici předmětu,
řadové číslovky, přítomný čas prostý, časové příslovce,
zjišťování časových údajů, sloveso must/have to,
přítomný čas průběhový, can/can't, slovní zásoba
domov, rodina, škola, volný čas, lidské tělo, oblékání,
nákupy, bydliště, kalendářní rok, slovní zásoba - žáci si
osvojí a umí používat základní slovní zásobu v
komunikačních situacích probíraných tematických
okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

AJ-5-2-01-f žák se zapojí do dialogu a zvládne krátce v
přítomném čase pohovořit žák oblečení, nakupování,

Gramatické struktury a jevy - základní rozkazy, člen
určitý a neurčitý, tvary slovesa to be, slovesa love, like,
hate, pravidelné a nepravidelné množné číslo,
předložky místa, WH questions, have got/has got,
přídavná jména a příslovce, zájmena v pozici předmětu,
řadové číslovky, přítomný čas prostý, časové příslovce,
zjišťování časových údajů, sloveso must/have to,
přítomný čas průběhový, can/can't, slovní zásoba
domov, rodina, škola, volný čas, lidské tělo, oblékání,
nákupy, bydliště, kalendářní rok, slovní zásoba - žáci si
osvojí a umí používat základní slovní zásobu v
komunikačních situacích probíraných tematických
okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích

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

AJ-5-2-02-b žák sdělí jednoduchým způsobem v
přítomném čase základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

Gramatické struktury a jevy - základní rozkazy, člen
určitý a neurčitý, tvary slovesa to be, slovesa love, like,
hate, pravidelné a nepravidelné množné číslo,
předložky místa, WH questions, have got/has got,
přídavná jména a příslovce, zájmena v pozici předmětu,
řadové číslovky, přítomný čas prostý, časové příslovce,
zjišťování časových údajů, sloveso must/have to,
přítomný čas průběhový, can/can't, slovní zásoba
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domov, rodina, škola, volný čas, lidské tělo, oblékání,
nákupy, bydliště, kalendářní rok, slovní zásoba - žáci si
osvojí a umí používat základní slovní zásobu v
komunikačních situacích probíraných tematických
okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

AJ-5-2-03-g žák odpovídá na jednoduché otázky v
přítomném čase týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a dalších osvojovaných témat a
podobné otázky pokládá

Gramatické struktury a jevy - základní rozkazy, člen
určitý a neurčitý, tvary slovesa to be, slovesa love, like,
hate, pravidelné a nepravidelné množné číslo,
předložky místa, WH questions, have got/has got,
přídavná jména a příslovce, zájmena v pozici předmětu,
řadové číslovky, přítomný čas prostý, časové příslovce,
zjišťování časových údajů, sloveso must/have to,
přítomný čas průběhový, can/can't, slovní zásoba
domov, rodina, škola, volný čas, lidské tělo, oblékání,
nákupy, bydliště, kalendářní rok, slovní zásoba - žáci si
osvojí a umí používat základní slovní zásobu v
komunikačních situacích probíraných tematických
okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích

CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém AJ-5-3-01-b žák vyhledává potřebnou informaci v
Gramatické struktury a jevy - základní rozkazy, člen
textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
jednoduchém textu v přítomném čase, který se vztahuje určitý a neurčitý, tvary slovesa to be, slovesa love, like,
k osvojovaným tématům
hate, pravidelné a nepravidelné množné číslo,
předložky místa, WH questions, have got/has got,
přídavná jména a příslovce, zájmena v pozici předmětu,
řadové číslovky, přítomný čas prostý, časové příslovce,
zjišťování časových údajů, sloveso must/have to,
přítomný čas průběhový, can/can't, slovní zásoba
domov, rodina, škola, volný čas, lidské tělo, oblékání,
nákupy, bydliště, kalendářní rok, slovní zásoba - žáci si
osvojí a umí používat základní slovní zásobu v
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komunikačních situacích probíraných tematických
okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu

AJ-5-3-02-c žák rozumí jednoduchým krátkým v
Gramatické struktury a jevy - základní rozkazy, člen
přítomném času textům běžného života, zejména pokud určitý a neurčitý, tvary slovesa to be, slovesa love, like,
má k dispozici, vizuální oporu
hate, pravidelné a nepravidelné množné číslo,
předložky místa, WH questions, have got/has got,
přídavná jména a příslovce, zájmena v pozici předmětu,
řadové číslovky, přítomný čas prostý, časové příslovce,
zjišťování časových údajů, sloveso must/have to,
přítomný čas průběhový, can/can't, slovní zásoba
domov, rodina, škola, volný čas, lidské tělo, oblékání,
nákupy, bydliště, kalendářní rok, slovní zásoba - žáci si
osvojí a umí používat základní slovní zásobu v
komunikačních situacích probíraných tematických
okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích

CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých AJ-5-4-01-b žák napíše krátký text s použitím
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a
jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině,
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a
každodenního života

Gramatické struktury a jevy - základní rozkazy, člen
určitý a neurčitý, tvary slovesa to be, slovesa love, like,
hate, pravidelné a nepravidelné množné číslo,
předložky místa, WH questions, have got/has got,
přídavná jména a příslovce, zájmena v pozici předmětu,
řadové číslovky, přítomný čas prostý, časové příslovce,
zjišťování časových údajů, sloveso must/have to,
přítomný čas průběhový, can/can't, slovní zásoba
domov, rodina, škola, volný čas, lidské tělo, oblékání,
nákupy, bydliště, kalendářní rok, slovní zásoba - žáci si
osvojí a umí používat základní slovní zásobu v
komunikačních situacích probíraných tematických
okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích
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5. ročník
AJ-5-4-02-b žák vyplní do formuláře údaje o jméně, věku, Gramatické struktury a jevy - základní rozkazy, člen
datu a místě narození, bydliště a mateřském a naučeném určitý a neurčitý, tvary slovesa to be, slovesa love, like,
jazyku
hate, pravidelné a nepravidelné množné číslo,
předložky místa, WH questions, have got/has got,
přídavná jména a příslovce, zájmena v pozici předmětu,
řadové číslovky, přítomný čas prostý, časové příslovce,
zjišťování časových údajů, sloveso must/have to,
přítomný čas průběhový, can/can't, slovní zásoba
domov, rodina, škola, volný čas, lidské tělo, oblékání,
nákupy, bydliště, kalendářní rok, slovní zásoba - žáci si
osvojí a umí používat základní slovní zásobu v
komunikačních situacích probíraných tematických
okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích
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6. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně

AJ-9-1-01-a žák zachytí konkrétní informace číselné i
nečíselné povahy v pomalu a zřetelně pronášené
promluvě učitele

Přídavná jména, stupňování přídavných jmen
Minulý čas – sloveso být (to be), pravidelná slovesa,
nepravidelných sloves, zápor, otázka
Základní pravidla výslovnosti větných celků
Slovní zásoba tematických okruhů: škola, denní rutina,
sport, jídlo, zvířata, cestování, volný čas, svátky

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat

AJ-9-1-02-a žák porozumí tématu/obsahu krátkého a
Přídavná jména, stupňování přídavných jmen
jednoduchého projevu, zřetelně pronášeného jednou či
více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům Minulý čas – sloveso být (to be), pravidelná slovesa,
nepravidelných sloves, zápor, otázka
Základní pravidla výslovnosti větných celků
Slovní zásoba tematických okruhů: škola, denní rutina,
sport, jídlo, zvířata, cestování, volný čas, svátky
Přídavná jména, stupňování přídavných jmen
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CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

6. ročník
AJ-9-2-01-a žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět do Minulý čas – sloveso být (to be), pravidelná slovesa,
krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká nepravidelných sloves, zápor, otázka
jeho samotného, dalších osob, každodenních činností a
Základní pravidla výslovnosti větných celků
potřeb a způsobů života
Slovní zásoba tematických okruhů: škola, denní rutina,
sport, jídlo, zvířata, cestování, volný čas, svátky

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

AJ-9-2-01-b žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět
do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, ve
kterém formuluje pozvání a na pozvání reaguje

Přídavná jména, stupňování přídavných jmen
Minulý čas – sloveso být (to be), pravidelná slovesa,
nepravidelných sloves, zápor, otázka
Základní pravidla výslovnosti větných celků
Slovní zásoba tematických okruhů: škola, denní rutina,
sport, jídlo, zvířata, cestování, volný čas, svátky

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

AJ-9-2-01-c žák poskytne a zjistí informace týkající se
Přídavná jména, stupňování přídavných jmen
běžných témat v každodenních situacích a mluví o nich v
Minulý čas – sloveso být (to be), pravidelná slovesa,
rozhovoru se spolužákem
nepravidelných sloves, zápor, otázka
Základní pravidla výslovnosti větných celků
Slovní zásoba tematických okruhů: škola, denní rutina,
sport, jídlo, zvířata, cestování, volný čas, svátky

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

AJ-9-2-02 -a žák krátce pohovoří na osvojované téma dle Přídavná jména, stupňování přídavných jmen
osnovy nebo s vizuální oporou
Minulý čas – sloveso být (to be), pravidelná slovesa,
nepravidelných sloves, zápor, otázka
Základní pravidla výslovnosti větných celků
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6. ročník
Slovní zásoba tematických okruhů: škola, denní rutina,
sport, jídlo, zvířata, cestování, volný čas, svátky

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
AJ-9-3-01-a žák najde konkrétní informace číselné i
Přídavná jména, stupňování přídavných jmen
jednoduchých každodenních autentických materiálech nečíselné povahy v jednoduchém textu, který se vztahuje
k tématům, se kterými se běžně setkává ve svém životě Minulý čas – sloveso být (to be), pravidelná slovesa,
nepravidelných sloves, zápor, otázka
Základní pravidla výslovnosti větných celků
Slovní zásoba tematických okruhů: škola, denní rutina,
sport, jídlo, zvířata, cestování, volný čas, svátky
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace

AJ-9-3-02-a žák porozumí obsahu krátkého a
jednoduchého textu týkajícího se každodenních témat,
zejména pokud má vizuální oporu

Přídavná jména, stupňování přídavných jmen
Minulý čas – sloveso být (to be), pravidelná slovesa,
nepravidelných sloves, zápor, otázka
Základní pravidla výslovnosti větných celků
Slovní zásoba tematických okruhů: škola, denní rutina,
sport, jídlo, zvířata, cestování, volný čas, svátky

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace

AJ-9-3-02-b žák odvodí z kontextu význam neznámých
slov, která se objevují v jednoduchém textu nebo v
zjednodušené četbě

Přídavná jména, stupňování přídavných jmen
Minulý čas – sloveso být (to be), pravidelná slovesa,
nepravidelných sloves, zápor, otázka
Základní pravidla výslovnosti větných celků
Slovní zásoba tematických okruhů: škola, denní rutina,
sport, jídlo, zvířata, cestování, volný čas, svátky

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

Přídavná jména, stupňování přídavných jmen
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6. ročník
AJ-9-4-01-a žák zapíše/doplní informace, slovní spojení
Minulý čas – sloveso být (to be), pravidelná slovesa,
nebo jednoduché věty, které se týkají jeho osoby, rodiny nepravidelných sloves, zápor, otázka
a kamarádů, předmětů nebo činností, které běžně
Základní pravidla výslovnosti větných celků
vykonává
Slovní zásoba tematických okruhů: škola, denní rutina,
sport, jídlo, zvířata, cestování, volný čas, svátky

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

AJ-9-4-02-a žák napíše jednoduchý email, popíše svoji
školu, rodinu, bydliště, vypíše své volnočasové aktivity

Přídavná jména, stupňování přídavných jmen
Minulý čas – sloveso být (to be), pravidelná slovesa,
nepravidelných sloves, zápor, otázka
Základní pravidla výslovnosti větných celků
Slovní zásoba tematických okruhů: škola, denní rutina,
sport, jídlo, zvířata, cestování, volný čas, svátky

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení

AJ-9-4-03-a žák reaguje na jednoduché písemné sdělení
ve formě dopisu, vzkazu nebo emailu

Přídavná jména, stupňování přídavných jmen
Minulý čas – sloveso být (to be), pravidelná slovesa,
nepravidelných sloves, zápor, otázka
Základní pravidla výslovnosti větných celků
Slovní zásoba tematických okruhů: škola, denní rutina,
sport, jídlo, zvířata, cestování, volný čas, svátky
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Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně

AJ-9-1-01-a žák zachytí konkrétní informace číselné i
nečíselné povahy v pomalu a zřetelně pronášené
promluvě učitele

Vyjádření budoucnosti – plány do budoucnosti, data,
going to, will, want, would like, dbaní na správnou
výslovnost
Vyjádření souhlasu a nesouhlasu, vyjádření množství,
porovnávání, can/can't, minulý čas průběhový
Slovní zásoba tematické okruhy: sport, jídlo, volný čas,
zájmy, britské a americké reálie, svátky, cestování
Minulý čas – sloveso být (to be), pravidelná slovesa,
nepravidelných sloves, zápor, otázka

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat

AJ-9-1-02-a žák porozumí tématu/obsahu krátkého a
Vyjádření budoucnosti – plány do budoucnosti, data,
jednoduchého projevu, zřetelně pronášeného jednou či going to, will, want, would like, dbaní na správnou
více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům výslovnost
Vyjádření souhlasu a nesouhlasu, vyjádření množství,
porovnávání, can/can't, minulý čas průběhový
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7. ročník
Slovní zásoba tematické okruhy: sport, jídlo, volný čas,
zájmy, britské a americké reálie, svátky, cestování
Minulý čas – sloveso být (to be), pravidelná slovesa,
nepravidelných sloves, zápor, otázka

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

AJ-9-2-01-a žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět do Vyjádření budoucnosti – plány do budoucnosti, data,
krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká going to, will, want, would like, dbaní na správnou
jeho samotného, dalších osob, každodenních činností a výslovnost
potřeb a způsobů života
Vyjádření souhlasu a nesouhlasu, vyjádření množství,
porovnávání, can/can't, minulý čas průběhový
Slovní zásoba tematické okruhy: sport, jídlo, volný čas,
zájmy, britské a americké reálie, svátky, cestování
Minulý čas – sloveso být (to be), pravidelná slovesa,
nepravidelných sloves, zápor, otázka

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

AJ-9-2-01-b žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět
do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, ve
kterém formuluje pozvání a na pozvání reaguje

Vyjádření budoucnosti – plány do budoucnosti, data,
going to, will, want, would like, dbaní na správnou
výslovnost
Vyjádření souhlasu a nesouhlasu, vyjádření množství,
porovnávání, can/can't, minulý čas průběhový
Slovní zásoba tematické okruhy: sport, jídlo, volný čas,
zájmy, britské a americké reálie, svátky, cestování
Minulý čas – sloveso být (to be), pravidelná slovesa,
nepravidelných sloves, zápor, otázka

127

UČEBNÍ OSNOVY: ANGLICKÝ JAZKY
ANGLICKÝ JAZYK
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

7. ročník
AJ-9-2-01-c žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět do Vyjádření budoucnosti – plány do budoucnosti, data,
krátkého, jasně strukturovaného rozhovorů, ve kterých going to, will, want, would like, dbaní na správnou
se domluví na tom, co bude dělat, kam půjde, a na
výslovnost
podobné výpovědi reaguje
Vyjádření souhlasu a nesouhlasu, vyjádření množství,
porovnávání, can/can't, minulý čas průběhový
Slovní zásoba tematické okruhy: sport, jídlo, volný čas,
zájmy, britské a americké reálie, svátky, cestování
Minulý čas – sloveso být (to be), pravidelná slovesa,
nepravidelných sloves, zápor, otázka

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

AJ-9-2-01-d žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět
do krátkého, jasně strukturovaných rozhovorů, ve
kterých sdělí, co se mu líbí, nelíbí, co si přeje, nepřeje a
na toto reaguje

Vyjádření budoucnosti – plány do budoucnosti, data,
going to, will, want, would like, dbaní na správnou
výslovnost
Vyjádření souhlasu a nesouhlasu, vyjádření množství,
porovnávání, can/can't, minulý čas průběhový
Slovní zásoba tematické okruhy: sport, jídlo, volný čas,
zájmy, britské a americké reálie, svátky, cestování
Minulý čas – sloveso být (to be), pravidelná slovesa,
nepravidelných sloves, zápor, otázka

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

AJ-9-2-02-b žák poskytne a zjistí informace týkající se
Vyjádření budoucnosti – plány do budoucnosti, data,
běžných témat v každodenních situacích (například sdělí going to, will, want, would like, dbaní na správnou
informace o sobě, o svých přátelích a rodině a svých
výslovnost
aktivitách) za použití slovních spojení a vět
Vyjádření souhlasu a nesouhlasu, vyjádření množství,
porovnávání, can/can't, minulý čas průběhový
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7. ročník
Slovní zásoba tematické okruhy: sport, jídlo, volný čas,
zájmy, britské a americké reálie, svátky, cestování
Minulý čas – sloveso být (to be), pravidelná slovesa,
nepravidelných sloves, zápor, otázka

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše AJ-9-2-03-a žák je schopen vytvořit popis za použití slovní Vyjádření budoucnosti – plány do budoucnosti, data,
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
zásoby týkající se osvojovaného tématu
going to, will, want, would like, dbaní na správnou
výslovnost
Vyjádření souhlasu a nesouhlasu, vyjádření množství,
porovnávání, can/can't, minulý čas průběhový
Slovní zásoba tematické okruhy: sport, jídlo, volný čas,
zájmy, britské a americké reálie, svátky, cestování
Minulý čas – sloveso být (to be), pravidelná slovesa,
nepravidelných sloves, zápor, otázka
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
AJ-9-3-01-a žák najde konkrétní informace číselné i
Vyjádření budoucnosti – plány do budoucnosti, data,
jednoduchých každodenních autentických materiálech nečíselné povahy v jednoduchém textu, který se vztahuje going to, will, want, would like, dbaní na správnou
k tématům, se kterými se běžně setkává ve svém životě výslovnost
Vyjádření souhlasu a nesouhlasu, vyjádření množství,
porovnávání, can/can't, minulý čas průběhový
Slovní zásoba tematické okruhy: sport, jídlo, volný čas,
zájmy, britské a americké reálie, svátky, cestování
Minulý čas – sloveso být (to be), pravidelná slovesa,
nepravidelných sloves, zápor, otázka
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CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace

7. ročník
AJ-9-3-02-b žák odvodí z kontextu význam neznámých
slov, která se objevují v jednoduchém textu nebo v
zjednodušené četbě

Vyjádření budoucnosti – plány do budoucnosti, data,
going to, will, want, would like, dbaní na správnou
výslovnost
Vyjádření souhlasu a nesouhlasu, vyjádření množství,
porovnávání, can/can't, minulý čas průběhový
Slovní zásoba tematické okruhy: sport, jídlo, volný čas,
zájmy, britské a americké reálie, svátky, cestování
Minulý čas – sloveso být (to be), pravidelná slovesa,
nepravidelných sloves, zápor, otázka

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace

AJ-9-3-02-c žák porozumí obsahu krátkého a
jednoduchého textu týkajícího se každodenních témat

Vyjádření budoucnosti – plány do budoucnosti, data,
going to, will, want, would like, dbaní na správnou
výslovnost
Vyjádření souhlasu a nesouhlasu, vyjádření množství,
porovnávání, can/can't, minulý čas průběhový
Slovní zásoba tematické okruhy: sport, jídlo, volný čas,
zájmy, britské a americké reálie, svátky, cestování
Minulý čas – sloveso být (to be), pravidelná slovesa,
nepravidelných sloves, zápor, otázka

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

AJ-9-4-01-a žák zapíše/doplní informace, slovní spojení
Vyjádření budoucnosti – plány do budoucnosti, data,
nebo jednoduché věty, které se týkají jeho osoby, rodiny going to, will, want, would like, dbaní na správnou
a kamarádů, předmětů nebo činností, které běžně
výslovnost
vykonává
Vyjádření souhlasu a nesouhlasu, vyjádření množství,
porovnávání, can/can't, minulý čas průběhový
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7. ročník
Slovní zásoba tematické okruhy: sport, jídlo, volný čas,
zájmy, britské a americké reálie, svátky, cestování
Minulý čas – sloveso být (to be), pravidelná slovesa,
nepravidelných sloves, zápor, otázka

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

AJ-9-4-02-b žák napíše jednoduchý příběh i v minulém
čase

Vyjádření budoucnosti – plány do budoucnosti, data,
going to, will, want, would like, dbaní na správnou
výslovnost
Vyjádření souhlasu a nesouhlasu, vyjádření množství,
porovnávání, can/can't, minulý čas průběhový
Slovní zásoba tematické okruhy: sport, jídlo, volný čas,
zájmy, britské a americké reálie, svátky, cestování
Minulý čas – sloveso být (to be), pravidelná slovesa,
nepravidelných sloves, zápor, otázka

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

AJ-9-4-02-c žák napíše jednoduchý článek na téma
cestování a doprava nebo tradice

Vyjádření budoucnosti – plány do budoucnosti, data,
going to, will, want, would like, dbaní na správnou
výslovnost
Vyjádření souhlasu a nesouhlasu, vyjádření množství,
porovnávání, can/can't, minulý čas průběhový
Slovní zásoba tematické okruhy: sport, jídlo, volný čas,
zájmy, britské a americké reálie, svátky, cestování
Minulý čas – sloveso být (to be), pravidelná slovesa,
nepravidelných sloves, zápor, otázka
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8. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně

AJ-9-1-01-a žák zachytí konkrétní informace číselné i
nečíselné povahy v pomalu a zřetelně pronášené
promluvě učitele

Slovní zásoba, tematické okruhy: zdraví a zdravý životní
styl, oblečení, nákupy, kultura, anglické reálie, životní
prostředí, vztahy
Gramatické struktury: budoucí čas, minulý čas
průběhový, slovesný tvar had to, too + přídavné jméno,
could/couldn't, present perfect, for/ since, vztažná
zájmena (that, who), vazby so do I, neither do I, might,
trpný rod – včetně záporu a otázky

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat

AJ-9-1-02-a žák porozumí tématu/obsahu krátkého a
Slovní zásoba, tematické okruhy: zdraví a zdravý životní
jednoduchého projevu, zřetelně pronášeného jednou či styl, oblečení, nákupy, kultura, anglické reálie, životní
více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům prostředí, vztahy
Gramatické struktury: budoucí čas, minulý čas
průběhový, slovesný tvar had to, too + přídavné jméno,
could/couldn't, present perfect, for/ since, vztažná
zájmena (that, who), vazby so do I, neither do I, might,
trpný rod – včetně záporu a otázky
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8. ročník

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

AJ-9-2-01-a žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět do Slovní zásoba, tematické okruhy: zdraví a zdravý životní
krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká styl, oblečení, nákupy, kultura, anglické reálie, životní
jeho samotného, dalších osob, každodenních činností a prostředí, vztahy
potřeb a způsobů života
Gramatické struktury: budoucí čas, minulý čas
průběhový, slovesný tvar had to, too + přídavné jméno,
could/couldn't, present perfect, for/ since, vztažná
zájmena (that, who), vazby so do I, neither do I, might,
trpný rod – včetně záporu a otázky

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

AJ-9-2-01-b žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět
do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, ve
kterém formuluje pozvání a na pozvání reaguje

Slovní zásoba, tematické okruhy: zdraví a zdravý životní
styl, oblečení, nákupy, kultura, anglické reálie, životní
prostředí, vztahy
Gramatické struktury: budoucí čas, minulý čas
průběhový, slovesný tvar had to, too + přídavné jméno,
could/couldn't, present perfect, for/ since, vztažná
zájmena (that, who), vazby so do I, neither do I, might,
trpný rod – včetně záporu a otázky

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

AJ-9-2-01-c žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět do Slovní zásoba, tematické okruhy: zdraví a zdravý životní
krátkého, jasně strukturovaného rozhovorů, ve kterých styl, oblečení, nákupy, kultura, anglické reálie, životní
se domluví na tom, co bude dělat, kam půjde, a na
prostředí, vztahy
podobné výpovědi reaguje
Gramatické struktury: budoucí čas, minulý čas
průběhový, slovesný tvar had to, too + přídavné jméno,
could/couldn't, present perfect, for/ since, vztažná
zájmena (that, who), vazby so do I, neither do I, might,
trpný rod – včetně záporu a otázky
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CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

8. ročník
AJ-9-2-01-d žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět
do krátkého, jasně strukturovaných rozhovorů, ve
kterých sdělí, co se mu líbí, nelíbí, co si přeje, nepřeje a
na toto reaguje

Slovní zásoba, tematické okruhy: zdraví a zdravý životní
styl, oblečení, nákupy, kultura, anglické reálie, životní
prostředí, vztahy

AJ-9-2-02-c žák poskytne a zjistí informace týkající se
běžných témat v každodenních situacích (například sdělí
informace o sobě, o svých přátelích a rodině a svých
aktivitách) za použití slovních spojení a vět, porovná
vybrané svátky v ČR a anglicky mluvících zemích

Slovní zásoba, tematické okruhy: zdraví a zdravý životní
styl, oblečení, nákupy, kultura, anglické reálie, životní
prostředí, vztahy

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše AJ-9-2-03-b žák vypráví krátký příběh za pomocí vizuální
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
opory, aktivně využívá přítomné, minulé i budoucí
vyjádření času

Slovní zásoba, tematické okruhy: zdraví a zdravý životní
styl, oblečení, nákupy, kultura, anglické reálie, životní
prostředí, vztahy

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

Gramatické struktury: budoucí čas, minulý čas
průběhový, slovesný tvar had to, too + přídavné jméno,
could/couldn't, present perfect, for/ since, vztažná
zájmena (that, who), vazby so do I, neither do I, might,
trpný rod – včetně záporu a otázky

Gramatické struktury: budoucí čas, minulý čas
průběhový, slovesný tvar had to, too + přídavné jméno,
could/couldn't, present perfect, for/ since, vztažná
zájmena (that, who), vazby so do I, neither do I, might,
trpný rod – včetně záporu a otázky

Gramatické struktury: budoucí čas, minulý čas
průběhový, slovesný tvar had to, too + přídavné jméno,
could/couldn't, present perfect, for/ since, vztažná
zájmena (that, who), vazby so do I, neither do I, might,
trpný rod – včetně záporu a otázky

134

UČEBNÍ OSNOVY: ANGLICKÝ JAZKY
ANGLICKÝ JAZYK

8. ročník

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
AJ-9-3-01-a žák najde konkrétní informace číselné i
Slovní zásoba, tematické okruhy: zdraví a zdravý životní
jednoduchých každodenních autentických materiálech nečíselné povahy v jednoduchém textu, který se vztahuje styl, oblečení, nákupy, kultura, anglické reálie, životní
k tématům, se kterými se běžně setkává ve svém životě prostředí, vztahy
Gramatické struktury: budoucí čas, minulý čas
průběhový, slovesný tvar had to, too + přídavné jméno,
could/couldn't, present perfect, for/ since, vztažná
zájmena (that, who), vazby so do I, neither do I, might,
trpný rod – včetně záporu a otázky
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace

AJ-9-3-02-b žák odvodí z kontextu význam neznámých
slov, která se objevují v jednoduchém textu nebo v
zjednodušené četbě

Slovní zásoba, tematické okruhy: zdraví a zdravý životní
styl, oblečení, nákupy, kultura, anglické reálie, životní
prostředí, vztahy
Gramatické struktury: budoucí čas, minulý čas
průběhový, slovesný tvar had to, too + přídavné jméno,
could/couldn't, present perfect, for/ since, vztažná
zájmena (that, who), vazby so do I, neither do I, might,
trpný rod – včetně záporu a otázky

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace

AJ-9-3-02-d žák porozumí obsahu krátkého a
jednoduchého textu týkajícího se zdraví a zdravého
životního stylu

Slovní zásoba, tematické okruhy: zdraví a zdravý životní
styl, oblečení, nákupy, kultura, anglické reálie, životní
prostředí, vztahy
Gramatické struktury: budoucí čas, minulý čas
průběhový, slovesný tvar had to, too + přídavné jméno,
could/couldn't, present perfect, for/ since, vztažná
zájmena (that, who), vazby so do I, neither do I, might,
trpný rod – včetně záporu a otázky
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CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

8. ročník
AJ-9-4-02-d žák napíše jednoduchý příběh, správně
používá gramatické struktury k vyjádření základních
gramatických časů

Slovní zásoba, tematické okruhy: zdraví a zdravý životní
styl, oblečení, nákupy, kultura, anglické reálie, životní
prostředí, vztahy
Gramatické struktury: budoucí čas, minulý čas
průběhový, slovesný tvar had to, too + přídavné jméno,
could/couldn't, present perfect, for/ since, vztažná
zájmena (that, who), vazby so do I, neither do I, might,
trpný rod – včetně záporu a otázky

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

AJ-9-4-02-e žák napíše jednoduchý článek na téma
zdraví, zdravý životní styl

Slovní zásoba, tematické okruhy: zdraví a zdravý životní
styl, oblečení, nákupy, kultura, anglické reálie, životní
prostředí, vztahy
Gramatické struktury: budoucí čas, minulý čas
průběhový, slovesný tvar had to, too + přídavné jméno,
could/couldn't, present perfect, for/ since, vztažná
zájmena (that, who), vazby so do I, neither do I, might,
trpný rod – včetně záporu a otázky
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Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně

AJ-9-1-01-a žák zachytí konkrétní informace číselné i
nečíselné povahy v pomalu a zřetelně pronášené
promluvě učitele

Slovní zásoba, tematické okruhy: řešení problému,
povolání, cestování, volný čas, reálie, kultura,
nakupování a peníze
Přítomný čas prostý a průběhový, minulý prostý a
průběhový, budoucí čas, předpřítomný čas prostý a
průběhový, modální slovesa, předložky

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat

AJ-9-1-02-a žák porozumí tématu/obsahu krátkého a
Slovní zásoba, tematické okruhy: řešení problému,
jednoduchého projevu, zřetelně pronášeného jednou či povolání, cestování, volný čas, reálie, kultura,
více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům nakupování a peníze
Přítomný čas prostý a průběhový, minulý prostý a
průběhový, budoucí čas, předpřítomný čas prostý a
průběhový, modální slovesa, předložky

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

AJ-9-2-01-a žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět do Slovní zásoba, tematické okruhy: řešení problému,
krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká povolání, cestování, volný čas, reálie, kultura,
nakupování a peníze
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CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

9. ročník
jeho samotného, dalších osob, každodenních činností a
potřeb a způsobů života

Přítomný čas prostý a průběhový, minulý prostý a
průběhový, budoucí čas, předpřítomný čas prostý a
průběhový, modální slovesa, předložky

AJ-9-2-01-b žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět
do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, ve
kterém formuluje pozvání a na pozvání reaguje

Slovní zásoba, tematické okruhy: řešení problému,
povolání, cestování, volný čas, reálie, kultura,
nakupování a peníze
Přítomný čas prostý a průběhový, minulý prostý a
průběhový, budoucí čas, předpřítomný čas prostý a
průběhový, modální slovesa, předložky

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

AJ-9-2-01-c žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět do Slovní zásoba, tematické okruhy: řešení problému,
krátkého, jasně strukturovaného rozhovorů, ve kterých povolání, cestování, volný čas, reálie, kultura,
se domluví na tom, co bude dělat, kam půjde, a na
nakupování a peníze
podobné výpovědi reaguje
Přítomný čas prostý a průběhový, minulý prostý a
průběhový, budoucí čas, předpřítomný čas prostý a
průběhový, modální slovesa, předložky

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

AJ-9-2-01-d žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět
do krátkého, jasně strukturovaných rozhovorů, ve
kterých sdělí, co se mu líbí, nelíbí, co si přeje, nepřeje a
na toto reaguje

Slovní zásoba, tematické okruhy: řešení problému,
povolání, cestování, volný čas, reálie, kultura,
nakupování a peníze

AJ-9-2-01-e žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět
do krátkého, jasně strukturovaných rozhovorů, ve

Slovní zásoba, tematické okruhy: řešení problému,
povolání, cestování, volný čas, reálie, kultura,
nakupování a peníze

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

Přítomný čas prostý a průběhový, minulý prostý a
průběhový, budoucí čas, předpřítomný čas prostý a
průběhový, modální slovesa, předložky
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9. ročník
kterých sdělí, jak vidí svoji budoucnost po opuštění
základní školy a na podobné výpovědi reaguje

Přítomný čas prostý a průběhový, minulý prostý a
průběhový, budoucí čas, předpřítomný čas prostý a
průběhový, modální slovesa, předložky

AJ-9-2-02-d žák poskytne a zjistí informace týkající se
běžných témat v každodenních situacích (například sdělí
informace o sobě, o svých přátelích a rodině a svých
aktivitách) za použití slovních spojení a vět, poví o své
vysněné práci

Slovní zásoba, tematické okruhy: řešení problému,
povolání, cestování, volný čas, reálie, kultura,
nakupování a peníze

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše AJ-9-2-03-b žák vypráví krátký příběh za pomocí vizuální
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
opory, aktivně využívá přítomné, minulé i budoucí
vyjádření času

Slovní zásoba, tematické okruhy: řešení problému,
povolání, cestování, volný čas, reálie, kultura,
nakupování a peníze

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

Přítomný čas prostý a průběhový, minulý prostý a
průběhový, budoucí čas, předpřítomný čas prostý a
průběhový, modální slovesa, předložky

Přítomný čas prostý a průběhový, minulý prostý a
průběhový, budoucí čas, předpřítomný čas prostý a
průběhový, modální slovesa, předložky
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
AJ-9-3-01-a žák najde konkrétní informace číselné i
Slovní zásoba, tematické okruhy: řešení problému,
jednoduchých každodenních autentických materiálech nečíselné povahy v jednoduchém textu, který se vztahuje povolání, cestování, volný čas, reálie, kultura,
k tématům, se kterými se běžně setkává ve svém životě nakupování a peníze
Přítomný čas prostý a průběhový, minulý prostý a
průběhový, budoucí čas, předpřítomný čas prostý a
průběhový, modální slovesa, předložky
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace

AJ-9-3-02-b žák odvodí z kontextu význam neznámých
slov, která se objevují v jednoduchém textu nebo v
zjednodušené četbě

Slovní zásoba, tematické okruhy: řešení problému,
povolání, cestování, volný čas, reálie, kultura,
nakupování a peníze
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9. ročník
Přítomný čas prostý a průběhový, minulý prostý a
průběhový, budoucí čas, předpřítomný čas prostý a
průběhový, modální slovesa, předložky

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace

AJ-9-3-02-e žák porozumí obsahu krátkého a
jednoduchého textu týkajícího se tématu kultury

Slovní zásoba, tematické okruhy: řešení problému,
povolání, cestování, volný čas, reálie, kultura,
nakupování a peníze
Přítomný čas prostý a průběhový, minulý prostý a
průběhový, budoucí čas, předpřítomný čas prostý a
průběhový, modální slovesa, předložky

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

AJ-9-4-02-f žák popíše své plány, správně používá
základní gramatické struktury

Slovní zásoba, tematické okruhy: řešení problému,
povolání, cestování, volný čas, reálie, kultura,
nakupování a peníze
Přítomný čas prostý a průběhový, minulý prostý a
průběhový, budoucí čas, předpřítomný čas prostý a
průběhový, modální slovesa, předložky

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

AJ-9-4-02-g žák napíše jednoduchý článek na téma
zaměstnání

Slovní zásoba, tematické okruhy: řešení problému,
povolání, cestování, volný čas, reálie, kultura,
nakupování a peníze
Přítomný čas prostý a průběhový, minulý prostý a
průběhový, budoucí čas, předpřítomný čas prostý a
průběhový, modální slovesa, předložky
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DRUHÝ CIZÍ JAZYK – RUSKÝ JAZYK
Počet vyučovacích hodin za týden
Celkem
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

0

0

0

0

0

0

0

3

3

Volitelný

Volitelný

Název předmětu

6

RUSKÝ JAZYK

Oblast

Jazyk a jazyková komunikace

Charakteristika předmětu

Žáci se při hodinách ruštiny prostřednictvím poslechu seznámí s melodií, rytmem a základními pravidly výslovnosti.
Postupně jsou vedeni k dovednosti umět poslouchat rodilé mluvčí. Při výuce trénují správnou výslovnost, učí se
slovosled ve větách a slovní zásobu ke každodenním výrazům a základním frázím. Žáci trénují rozhovory na běžně se
vyskytující témata a umí používat základní výrazy a slovní obraty daného cizího jazyka, představit sebe a ostatní, klást
jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žijí, lidech, zvířatech, věcech, dnech, jejich
naléhavých potřeb, a na podobné otázky umí odpovídat. Žáci se dokážou jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li
partner pomalu a jasně a je ochoten jim pomoci. Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem,
které se jich týkají, dokáží komunikovat v situacích, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a
běžných skutečnostech.

•

Čtení s porozuměním: Žáci zvládnou číst krátké jednoduché texty a vyhledávat konkrétní předvídatelné
informace v jednoduchých každodenních materiálech, např. v jídelních lístcích, prospektech, inzerátech či
jízdních řádech. Rozumí krátkým jednoduchým osobním dopisům.

•

Poslech s porozuměním: Žáci rozumí frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k obvyklým tématům
(např. základní informace o sobě, rodině, nakupování, škola, lidské tělo, volný čas, tradice, svátky, pozdravy).
Dokáží pochopit smysl krátkých, jasných a jednoduchých zpráv.
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Název předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

RUSKÝ JAZYK

•

Mluvení: Žáci umí komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu
informací o známých tématech a činnostech. Zvládnou velmi krátkou společenskou konverzaci. Umí použít řadu
frází a vět, aby jednoduchým způsobem popsali vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, školu)

•

Psaní: Žáci umí vyplnit základní údaje o sobě ve formulářích, napíší jednoduché texty týkající se jich samotných,
rodiny, školy, volného času a dalších běžných témat. Stručně reagují na jednoduché písemné sdělení a zvládnou
napsat velmi jednoduchý osobní dopis např. poděkování.

Ruský jazyk je vyučován v 8. a 9. ročníku jako druhý cizí jazyk. Kromě ruského jazyka si mohou žáci zvolit italský jazyk,
španělský jazyk a německý jazyk. Cizí jazyk je vyučován s dotací 3 hodin týdně. Žáci se
učí zvládnout zvukovou stránku jazyka, rozvíjet dovednosti porozumění vyslechnutému sdělení, seznamují
se s reáliemi dané země a učí se vyjádřit jednoduchým způsobem ústně i písemně.
Kompetence k učení:
Metody a způsoby učení, výuka, výsledky učení, práce s informacemi, propojování a využití vědomostí
Kompetence k řešení problémů:
Analýza problému, plánování řešení, řešení problému, posouzení a aplikace řešení

Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Kompetence komunikativní:
Práce s informacemi (jejich výběr, třídění), způsob vyjadřování (jeho srozumitelnost a logika), písemný projev, ústní
projev, naslouchání, navazování a udržování kontaktu při komunikaci
Kompetence sociální a personální:
Přípravná fáze práce ve skupině, realizace práce ve skupině, vyhodnocení práce ve skupině
Kompetence občanské:
Respekt k druhým, pravidla, odmítání násilí, aktivní pomoc, samostatné jednání, respekt k právům jednotlivce
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Název předmětu

RUSKÝ JAZYK
Kompetence pracovní:
Plánování, vlastní práce, hodnocení

Poznámky k předmětu v rámci učebního plánu

Žáci si na konci 7. ročníku volí jeden ze tří nabízených cizích jazyků (ruský jazyk, italský jazyk, německý jazyk, španělský
jazyk). Z celkově 4 cizích jazyků vybírá nabídku alespoň 3 cizích jazyků, dle organizačních a personálních možností školy,
ředitelka školy.

Způsob hodnocení žáků

Žáci jsou hodnoceni pedagogem motivačně pomocí formativního hodnocení a/nebo známkou, učí se sebehodnocení
i hodnocení ostatních pomocí popisného jazyka (jednotlivci i skupiny). Hodnocení žáků probíhá s ohledem na
individuální specifika jedince.
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RUSKÝ JAZYK
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
výslovností a reaguje na ně

RJ-9-1-01-a žák porozumí jednoduchým pokynům a
Předazbukové období: Audio-orální kurz – poslech a
otázkám, které jsou používány při vyučování a dokáže na reprodukce slyšeného, vyhledávání sluchové
ně reagovat
podobnosti s mateřským jazykem, zásady ruské
výslovnosti, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou
slov, přízvuk a intonace

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které RJ-9-1-02-a žák rozpozná známá slova a slovní spojení v
jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
pomalém a zřetelném projevu, který se vztahuje k
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
osvojovaným tématům
vizuální oporu

Azbukové období: Poslech rozhovorů na dané téma,
abeceda

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých
RJ-9-1-03-a žák zachytí konkrétní informace (např. o
poslechových textech týkajících se každodenních témat předmětech, osobách, zvířatech, činnostech nebo
číselných a časových údajích) v krátkém jednoduchém
poslechovém textu, který se vztahuje ke každodenním
tématům

Poslech krátkých textů, pohádek, písní

Oslovení, pozdrav, zdvořilostní fráze, poslech s
porozuměním
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8. ročník

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

RJ-9-2-01-a žák reprodukuje říkanky, básničky, písničky a Předazbukové období: Audio-orální kurz – poslech a
jednoduché texty
reprodukce slyšeného, vyhledávání sluchové
podobnosti s mateřským jazykem, zásady ruské
výslovnosti, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou
slov, přízvuk a intonace

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

RJ-9-2-01-b žák vyslovuje plynule a foneticky správně

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

RJ-9-2-01-c žák použije základní zdvořilostní obraty (např. Dialogy: oslovení, pozdrav, rozloučení, poděkování ve
oslovení, pozdrav, rozloučení, poděkování) ve velmi
velmi krátkých a pomalu vedených rozhovorech na
krátkých a pomalu vedených rozhovorech
probíraná témata

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

RJ-9-2-02-a žák se představí, sdělí svůj věk, kde bydlí, co Slovní zásoba tematických okruhů – rodina, zvířata,
dělá, vlastní, umí, má rád/nerad, za použití jednoduchých škola, volný čas, barvy, bydlení, oblékání, jídlo
slovních spojení a vět

Výslovnost tvrdých souhlásek a měkkých souhlásek,
redukce nepřízvučných slabik, intonace tázacích vět,
Kdo je to? Jak se jmenuješ? (Кто это? Как тебя зовут?)

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se RJ-9-2-03-b žák reaguje pomocí slov, jednoduchých
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné slovních spojení a vět na otázky týkající se jeho
otázky pokládá
samotného, členů jeho rodiny a kamarádů (např. sdělí
jméno, věk, kde bydlí, co dělá, vlastní a umí, má
rád/nerad)

Vyjádření vlastnictví; číslovky do 10, 11–20; slovesa
chtít (хотеть), žít (жить) v jednotném čísle, jedn. č. u
činnostních sloves; minulý čas sloves koupit (купить),
jíst (есть), jezdit (ехать), být (быть)

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se RJ-9-2-03-a žák použije základní gramatické struktury a
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné typy vět
otázky pokládá

1. pád v oslovení; spojení číslovky 2, 3, 4 s podstatným
jménem; tvoření vět – oznamovací tázací a rozkazovací;
zápor u sloves, intonace

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům RJ-9-3-01-a žák čte slova, slovní spojení a krátké věty,
Písmena ruské abecedy, nácvik čtení jednotlivých tvarů,
a orientačním pokynům
snaží se o správnou fonetickou výslovnost a porozumění slov a vět
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8. ročník

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům RJ-9-3-01-b žák umí získat jednoduché informace nejen z Práce se slovníkem
a orientačním pokynům
učebnice a použít slovník
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které RJ-9-3-02-a žák rozpozná známá slova a slovní spojení
se vztahují k běžným tématům
(např. předměty, osoby, zvířata, činnosti nebo číselné a
časové údaje) v krátkém textu z běžného života

Čtení tiché a hlasité s porozuměním jednoduchým
textům, pohádkám

DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou informaci

RJ-9-3-03-a žák porozumí tématu/obsahu krátkého textu,
který se vztahuje k tématům z každodenního života a je
podpořen obrazem (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní
znak, obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah
daného textu)

Reprodukce textů přiměřené obtížnosti z učebnice i
dalších doplňkových materiálů (časopisy, literatura) např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo
text znázorňující téma nebo obsah daného textu

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

RJ-9-4-01-a žák zvládá psaní odlišných tvarů písmen
azbuky

Písmena ruské abecedy, specifika jazyka, nácvik psaní
jednotlivých tvarů

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

RJ-9-4-01-b žák zapíše/doplní slova nebo slovní spojení
Vyplňování formuláře
číselné i nečíselné povahy týkající se jeho osoby, rodiny a
kamarádů, zvířat, předmětů, které ho bezprostředně
obklopují, a činností, které běžně vykonává

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

RJ-9-4-02-a žák umí opsat a přepsat a doplnit azbukou
písmena, slova a jednoduché věty

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

RJ-9-4-02-b žák napíše slova, jednoduchá slovní spojení a Slovní zásoba tematických okruhů – rodina, zvířata,
věty, ve kterých se představí, uvede svůj věk, sdělí, kde škola, volný čas, barvy, bydlení, oblékání, jídlo
bydlí, co dělá, vlastní a umí

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

RJ-9-4-02-c žák sestaví písemně jednoduché sdělení s
použitím správného oslovení

Přepis a opis textů, nácvik a rozvoj autokorekce

Dopis kamarádovi, 1. pád v oslovení
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8. ročník

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

RJ-9-4-02-d žák sestaví písemně jednoduché sdělení s
použitím spojení číslovky 2, 3, 4 s podstatným jménem

Spojení číslovky 2, 3, 4 s podstatným jménem

DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné
sdělení

RJ-9-4-03-a žák odpoví písemně s použitím správného
tvaru základních sloves

Slovesa chtít (хотеть), žít (жить) v jednotném čísle,
jedn. č. u činnostních sloves; minulý čas sloves koupit
(купить), jíst (есть), jezdit (ехать), být (быть); zápor u
sloves

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
výslovností a reaguje na ně

RJ-9-1-01-b žák v poslouchaném projevu rozpozná
jednotlivé hlásky a probíraná slova.

Předazbukové období: Audio-orální kurz – poslech a
reprodukce slyšeného, vyhledávání sluchové
podobnosti s mateřským jazykem, zásady ruské
výslovnosti, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou
slov, přízvuk a intonace
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Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
výslovností a reaguje na ně

RJ-9-1-01-b žák reaguje na jednoduché pokyny učitele,
rozumí a odpovídá na otázky

Pozdravy a pokyny k práci v hodině
Tvoření otázek a odpovědí

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které RJ-9-1-02-b žák rozumí jednoduché konverzaci
jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu

Slovní zásoba tematických okruhů – ruské reálie,
tradice, zvyky, svátky, pozdravy, přání, prosby, omluvy,
dny, měsíce, hodiny, čísla 1–100, zájmy, záliby, škola a
předměty, lidské tělo, město

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých
RJ-9-1-03-b žák porozumí obsahu velmi krátkého a
poslechových textech týkajících se každodenních témat jednoduchého poslechového textu, který se vztahuje ke
každodenním tématům

Poslech rozhovorů na dané téma, krátkých textů,
pohádek, písní (vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak,
obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah
daného textu)

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

Zásady ruské výslovnosti, přízvuk, intonace vět;
opakování výslovnosti tvrdého "L" (л); výslovnost
zvratné částice – tsja, -ťsja (-тся, -ться)

RJ-9-2-01-b žák vyslovuje plynule a foneticky správně
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9. ročník

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

RJ-9-2-01-d žák se účastní jednoduchých a pomalu
Jednoduché rozhovory týkající se každodenních situací
vedených rozhovorů, ve kterých poskytne konkrétní
(fráze, reakce, podání informace, rada, pomoc)
informace o sobě, dalších osobách, zvířatech,
předmětech, činnostech nebo se na podobné informace
zeptá (např. představí sebe či druhé, sdělí věk, kde bydlí,
co dělá, vlastní, umí a má rád/nerad, nebo se na totéž
zeptá) za použití jednoduchých slovních spojení a otázek

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

RJ-9-2-02-b žák popíše skutečnosti, se kterými se běžně
setkává, za použití jednoduchých slovních spojení a vět

Slovní zásoba tematických okruhů – ruské reálie,
tradice, zvyky, svátky, pozdravy, přání, prosby, omluvy,
dny, měsíce, hodiny, čísla 1–100, zájmy, záliby, škola a
předměty, lidské tělo, město

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se RJ-9-2-03-c žák odpoví na otázky a poskytne konkrétní
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné informace, za použití sloves ve správném tvaru
otázky pokládá

Slovesa – minulý čas; časování sloves; zvratná slovesa

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se RJ-9-2-03-j žák se zeptá na konkrétní informace, za
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné použití správných tvarů přídavných jmen
otázky pokládá

Přídavná jména

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se RJ-9-2-03-d žák odpoví na otázky a poskytne konkrétní
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné informace, za použití zájmen ve správném tvaru
otázky pokládá

Osobní zájmena – skloňování

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se RJ-9-2-03-e žák odpoví na otázky a poskytne konkrétní
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné informace, za použití číslovek ve správném tvaru
otázky pokládá

Číslovky a čísla

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se RJ-9-2-03-f žák odpoví na otázky a poskytne konkrétní
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné informace, za použití záporu
otázky pokládá

Zápor, záporná částice
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DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se RJ-9-2-03-i žák použije správný tvar pro vykání
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné
otázky pokládá

Vykání

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se RJ-9-2-03-g žák odpoví na otázky a poskytne konkrétní
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné informace o čase
otázky pokládá

Hodiny – určování času

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se RJ-9-2-03-h žák odpoví na otázky a poskytne konkrétní
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné informace, za použití podstatných jmen ve správném
otázky pokládá
tvaru

Vyjádření podstatných jmen v různých pádech

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se RJ-9-2-03-k žák se zeptá na konkrétní informace, za
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné použití správných tázacích tvarů
otázky pokládá

Zájmena tázací Kdo? Co? (кто? что?); Předložky místa a
směru pohybu Kde? Tam! Kam? Tam! (где? - там!
куда? - туда!)

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům RJ-9-3-01-b žák získává jednoduché informace z různých
a orientačním pokynům
zdrojů, umí použít slovník

Práce s různými zdroji informací a se slovníkem

DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které RJ-9-3-02-b žák čte nahlas i potichu, plynule, foneticky a Hlasité a tiché čtení textů s porozuměním z různých
se vztahují k běžným tématům
intonačně správně jednoduché texty, porozumí významu zdrojů (např. učebnice, časopisy, informační brožury)
slov, slovních spojení a jednoduchých vět
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou informaci

RJ-9-3-03-a žák porozumí tématu/obsahu krátkého textu, Reprodukce textů přiměřené obtížnosti z učebnice i
který se vztahuje k tématům z každodenního života a je dalších doplňkových materiálů (časopisy, literatura)
podpořen obrazem (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní
znak, obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah
daného textu)

DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou informaci

RJ-9-3-03-b žák rozumí slovům, jednoduchým větám,
vyhledává informaci a rozšiřuje si znalosti o dané zemi

Základní geografické údaje o Rusku; ruské lidové
tradice, folklor
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DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

RJ-9-4-01-b žák píše správně všechna písmena azbuky

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

RJ-9-4-01-c žák zapíše/doplní slova nebo slovní spojení
Dotazník, portrét; doplňování slov a vět do textu,
číselné i nečíselné povahy týkající se jeho osoby, rodiny a vytvoření jednoduchých textů
kamarádů, zvířat, předmětů, které ho bezprostředně
obklopují, a činností, které běžně vykonává

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

RJ-9-4-02-e žák sestaví s použitím slov, jednoduchých
slovních spojení a vět krátký pozdrav, dotaz nebo vzkaz,
ve kterém sdělí konkrétní informaci nebo se na ni zeptá
za použití základních zdvořilostních obratů

Slovní zásoba tematických okruhů – ruské reálie,
tradice, zvyky, svátky, pozdravy, přání, prosby, omluvy,
dny, měsíce, hodiny, čísla 1–100, zájmy, záliby, škola a
předměty, lidské tělo, město

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

RJ-9-4-02-f žák sestaví písemně jednoduché sdělení s
použitím – gi, -ki, -chi (-ги, -ки, -xи)

Pravopis – gi, -ki, -chi (-ги, -ки, -xи)

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

RJ-9-4-02-g žák sestaví písemně jednoduché sdělení s
použitím částice ne (не) u sloves

Pravopis záporné částice ne (не) u sloves

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

RJ-9-4-02-h žák sestaví písemně jednoduché sdělení s
použitím data

Datum

DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné
sdělení

RJ-9-4-03-b žák odpoví písemně s použitím jednoduchých
slovních spojení a vět na krátká sdělení či otázky týkající
se jeho osoby, rodiny a kamarádů, zvířat nebo předmětů
z jeho okolí a činností, které běžně vykonává

Slovní zásoba tematických okruhů – ruské reálie,
tradice, zvyky, svátky, pozdravy, přání, prosby, omluvy,
dny, měsíce, hodiny, čísla 1–100, zájmy, záliby, škola a
předměty, lidské tělo, město

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které RJ-9-1-02-c žák chápe smysl jednoduchých a jasných
jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
sdělení či zpráv

Grafické a fonetické zvládnutí azbuky

Slovní zásoba tematických okruhů – ruské reálie,
tradice, zvyky, svátky, pozdravy, přání, prosby, omluvy,
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osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu

9. ročník
dny, měsíce, hodiny, čísla 1–100, zájmy, záliby, škola a
předměty, lidské tělo, město
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DRUHÝ CIZÍ JAZYK – ITALSKÝ JAZYK
Počet vyučovacích hodin za týden
Celkem
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

0

0

0

0

0

0

0

3

3

Volitelný

Volitelný

Název předmětu

6

ITALSKÝ JAZYK

Oblast

Jazyk a jazyková komunikace

Charakteristika předmětu

Žáci se při hodinách italštiny prostřednictvím poslechu seznámí s melodií, rytmem a základními pravidly výslovnosti.
Postupně jsou vedeni k dovednosti umět poslouchat rodilé mluvčí. Při výuce trénují správnou výslovnost, učí se
slovosled ve větách a slovní zásobu ke každodenním výrazům a základním frázím. Žáci trénují rozhovory na běžně se
vyskytující témata a umí používat základní výrazy a slovní obraty daného cizího jazyka, představit sebe a ostatní, klást
jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žijí, lidech, zvířatech, věcech, dnech, jejich
naléhavých potřeb, a na podobné otázky umí odpovídat. Žáci se dokážou jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li
partner pomalu a jasně a je ochoten jim pomoci. Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem,
které se jich týkají, dokáží komunikovat v situacích, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a
běžných skutečnostech.
•

Čtení s porozuměním: Žáci zvládnou číst krátké jednoduché texty a vyhledávat konkrétní předvídatelné
informace v jednoduchých každodenních materiálech, např. v jídelních lístcích, prospektech, inzerátech či
jízdních řádech. Rozumí krátkým jednoduchým osobním dopisům.

•

Poslech s porozuměním: Žáci rozumí frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k obvyklým tématům
(např. základní informace o sobě, rodině, nakupování, škola, lidské tělo, volný čas, tradice, svátky, pozdravy).
Dokáží pochopit smysl krátkých, jasných a jednoduchých zpráv.

•

Mluvení: Žáci umí komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu
informací o známých tématech a činnostech. Zvládnou velmi krátkou společenskou konverzaci. Umí použít řadu
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Název předmětu

ITALSKÝ JAZYK
frází a vět, aby jednoduchým způsobem popsali vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, školu) Psaní: Žáci
umí vyplnit základní údaje o sobě ve formulářích, napíší jednoduché texty týkající se jich samotných, rodiny,
školy, volného času a dalších běžných témat. Stručně reagují na jednoduché písemné sdělení a zvládnou napsat
velmi jednoduchý osobní dopis např. poděkování.

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

Italský jazyk je vyučován v 8. a 9. ročníku jako druhý cizí jazyk. Kromě italského jazyka si mohou žáci zvolit ruský jazyk,
španělský jazyk a německý jazyk. Cizí jazyk je vyučován s dotací 3 hodin týdně. Žáci se
učí zvládnout zvukovou stránku jazyka, rozvíjet dovednosti porozumění vyslechnutému sdělení, seznamují
se s reáliemi dané země a učí se vyjádřit jednoduchým způsobem ústně i písemně.
Kompetence k učení:
Metody a způsoby učení, výuka, výsledky učení, práce s informacemi, propojování a využití vědomostí
Kompetence k řešení problémů:
Analýza problému, plánování řešení, řešení problému, posouzení a aplikace řešení
Kompetence komunikativní:

Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Práce s informacemi (jejich výběr, třídění), způsob vyjadřování (jeho srozumitelnost a logika), písemný projev, ústní
projev, naslouchání, navazování a udržování kontaktu při komunikaci
Kompetence sociální a personální:
Přípravná fáze práce ve skupině, realizace práce ve skupině, vyhodnocení práce ve skupině
Kompetence občanské:
Respekt k druhým, pravidla, odmítání násilí, aktivní pomoc, samostatné jednání, respekt k právům jednotlivce
Kompetence pracovní:
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Plánování, vlastní práce, hodnocení

Poznámky k předmětu v rámci učebního plánu

Žáci si na konci 7. ročníku volí jeden ze tří nabízených cizích jazyků (ruský jazyk, italský jazyk, německý jazyk, španělský
jazyk). Z celkově 4 cizích jazyků vybírá nabídku alespoň 3 cizích jazyků, dle organizačních a personálních možností školy,
ředitelka školy.

Způsob hodnocení žáků

Žáci jsou hodnoceni pedagogem motivačně pomocí formativního hodnocení a/nebo známkou, učí se sebehodnocení i
hodnocení ostatních pomocí popisného jazyka (jednotlivci i skupiny). Hodnocení žáků probíhá s ohledem na individuální
specifika jedince.
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Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník
•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
výslovností a reaguje na ně

IJ-9-1-01-a žák porozumí jednoduchým pokynům a
Poslech a reprodukce slyšeného, zásady italské
otázkám, které jsou používány při vyučování a dokáže na výslovnosti, zdvojené souhlásky, dvojhlásky a hiáty,
ně reagovat
značený přízvuk, délka samohlásek, vztah mezi
zvukovou a grafickou podobou slov, přízvuk a intonace,
rod, člen, osoby

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které IJ-9-1-02-a žák rozpozná známá slova a slovní spojení v
jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
pomalém a zřetelném projevu, který se vztahuje k
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
osvojovaným tématům
vizuální oporu

Poslech rozhovorů na probíraná témata, abeceda

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
výslovností a reaguje na ně

Poslech a reprodukce slyšeného, zásady italské
výslovnosti, zdvojené souhlásky, dvojhlásky a hiáty,
značený přízvuk, délka samohlásek, vztah mezi
zvukovou a grafickou podobou slov, přízvuk a intonace,
rod, člen, osoby

IJ-9-1-01-b žák v poslouchaném projevu rozpozná
jednotlivé hlásky a probíraná slova

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých
IJ-9-1-03-a žák zachytí konkrétní informace (např. o
poslechových textech týkajících se každodenních témat předmětech, osobách, zvířatech, činnostech nebo

Oslovení, pozdrav, zdvořilostní fráze, poslech s
porozuměním

Poslech krátkých textů, pohádek, písní
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8. ročník
číselných a časových údajích) v krátkém jednoduchém
poslechovém textu, který se vztahuje ke každodenním
tématům

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

IJ-9-2-01-a žák reprodukuje říkanky, básničky, písničky a
jednoduché texty

Poslech a reprodukce slyšeného, zásady italské
výslovnosti, zdvojené souhlásky, dvojhlásky a hiáty,
značený přízvuk, délka samohlásek, vztah mezi
zvukovou a grafickou podobou slov, přízvuk a intonace,
rod, člen, osoby

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

IJ-9-2-01-b žák vyslovuje plynule a foneticky správně

Výslovnost hlásek v daném jazyce

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

IJ-9-2-01-c žák použije základní zdvořilostní obraty (např. Dialogy: oslovení, pozdrav, rozloučení, poděkování ve
oslovení, pozdrav, rozloučení, poděkování) ve velmi
velmi krátkých a pomalu vedených rozhovorech na
krátkých a pomalu vedených rozhovorech
probíraná témata

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

IJ-9-2-02-a žák se představí, sdělí svůj věk, kde bydlí, co Slovní zásoba tematických okruhů – rodina, zvířata,
dělá, vlastní, umí, má rád/nerad, za použití jednoduchých škola, volný čas, barvy, bydlení, oblékání, jídlo
slovních spojení a vět

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se IJ-9-2-03-b žák reaguje pomocí slov, jednoduchých
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné slovních spojení a vět na otázky týkající se jeho
otázky pokládá
samotného, členů jeho rodiny a kamarádů (např. sdělí
jméno, věk, kde bydlí, co dělá, vlastní a umí, má
rád/nerad)

Slovosled ve větách, rod, určitý a neurčitý člen,
koncovky podstatných a přídavných jmen, sloveso
essere, avere

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se IJ-9-2-03-a žák použije základní gramatické struktury a
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné typy vět
otázky pokládá

Tvoření vět – oznamovací tázací a rozkazovací; zápor u
sloves, intonace

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům IJ-9-3-01-b žák umí získat jednoduché informace nejen z
a orientačním pokynům
učebnice a použít slovník

Práce se slovníkem
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8. ročník

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům IJ-9-3-01-a žák čte slova, slovní spojení a krátké věty,
Písmena italské abecedy, nácvik čtení jednotlivých
a orientačním pokynům
snaží se o správnou fonetickou výslovnost a porozumění písmen, slov a vět
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které IJ-9-3-02-a žák rozpozná známá slova a slovní spojení
se vztahují k běžným tématům
(např. předměty, osoby, zvířata, činnosti nebo číselné a
časové údaje) v krátkém textu z běžného života

Čtení tiché a hlasité s porozuměním jednoduchým
textům, pohádkám

DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou informaci

IJ-9-3-03-a žák porozumí tématu/obsahu krátkého textu, Reprodukce textů přiměřené obtížnosti z učebnice i
který se vztahuje k tématům z každodenního života a je dalších doplňkových materiálů (časopisy, literatura) podpořen obrazem
např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo
text znázorňující téma nebo obsah daného textu

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

IJ-9-4-01-a žák zvládá psaní odlišných tvarů písmen a
dalších znaků

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

IJ-9-4-01-b žák zapíše/doplní slova nebo slovní spojení
Vyplňování formuláře
číselné i nečíselné povahy týkající se jeho osoby, rodiny a
kamarádů, zvířat, předmětů, které ho bezprostředně
obklopují, a činností, které běžně vykonává

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

IJ-9-4-02-a žák umí opsat a přepsat a doplnit písmena,
slova a jednoduché věty

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

IJ-9-4-02-b žák napíše slova, jednoduchá slovní spojení a Slovní zásoba tematických okruhů – rodina, zvířata,
věty, ve kterých se představí, uvede svůj věk, sdělí, kde škola, volný čas, barvy, bydlení, oblékání, jídlo
bydlí, co dělá, vlastní a umí

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

IJ-9-4-02-c žák sestaví písemně jednoduché sdělení s
použitím správného oslovení

Písmena italské abecedy, specifika jazyka, nácvik psaní
jednotlivých tvarů

Přepis a opis textů, nácvik a rozvoj autokorekce

Dopis kamarádovi, oslovení
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DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné
sdělení

8. ročník
IJ-9-4-03-a žák odpoví písemně s použitím správného
tvaru základních sloves

Slovesa v jednotném/množném čísle; slovesa v různých
časech; zápor u sloves
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Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
výslovností a reaguje na ně

IJ-9-1-01-b žák reaguje na jednoduché pokyny učitele,
rozumí a odpovídá na otázky

Pozdravy a pokyny k práci v hodině
Tvoření otázek a odpovědí

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které IJ-9-1-02-b žák rozumí jednoduché konverzaci
jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu

Slovní zásoba tematických okruhů – italské reálie,
tradice, zvyky, svátky, pozdravy, přání, prosby, omluvy,
dny, měsíce, hodiny, čísla 1–100, zájmy, záliby, škola a
předměty, lidské tělo, město

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které IJ-9-1-02-c žák chápe smysl jednoduchých a jasných
jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
sdělení či zpráv
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu

Slovní zásoba tematických okruhů – italské reálie,
tradice, zvyky, svátky, pozdravy, přání, prosby, omluvy,
dny, měsíce, hodiny, čísla 1–100, zájmy, záliby, škola a
předměty, lidské tělo, město

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých
IJ-9-1-03-b žák porozumí obsahu velmi krátkého a
poslechových textech týkajících se každodenních témat jednoduchého poslechového textu, který se vztahuje ke
každodenním tématům

Poslech rozhovorů na dané téma, krátkých textů,
pohádek, písní (vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak,
obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah
daného textu)
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9. ročník

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

IJ-9-2-01-b žák vyslovuje plynule a foneticky správně

Zásady italské výslovnosti, přízvuk, intonace vět

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

IJ-9-2-01-d žák se účastní jednoduchých a pomalu
Jednoduché rozhovory týkající se každodenních situací
vedených rozhovorů, ve kterých poskytne konkrétní
(fráze, reakce, podání informace, rada, pomoc)
informace o sobě, dalších osobách, zvířatech,
předmětech, činnostech nebo se na podobné informace
zeptá (např. představí sebe či druhé, sdělí věk, kde bydlí,
co dělá, vlastní, umí a má rád/nerad, nebo se na totéž
zeptá) za použití jednoduchých slovních spojení a otázek

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

IJ-9-2-02-b žák popíše skutečnosti, se kterými se běžně
setkává, za použití jednoduchých slovních spojení a vět

Slovní zásoba tematických okruhů – italské reálie,
tradice, zvyky, svátky, pozdravy, přání, prosby, omluvy,
dny, měsíce, hodiny, čísla 1–100, zájmy, záliby, škola a
předměty, lidské tělo, město

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se IJ-9-2-03-c žák odpoví na otázky a poskytne konkrétní
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné informace, za použití sloves ve správném tvaru
otázky pokládá

Slovesa – minulý čas; časování sloves; zvratná slovesa

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se IJ-9-2-03-c žák odpoví na otázky a poskytne konkrétní
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné informace, za použití zájmen ve správném tvaru
otázky pokládá

Osobní zájmena – skloňování

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se IJ-9-2-03-e žák odpoví na otázky a poskytne konkrétní
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné informace, za použití číslovek ve správném tvaru
otázky pokládá

Číslovky a čísla

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se IJ-9-2-03-f žák odpoví na otázky a poskytne konkrétní
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné informace, za použití záporu
otázky pokládá

Zápor, záporná částice
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9. ročník

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se IJ-9-2-03-g žák odpoví na otázky a poskytne konkrétní
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné informace o čase
otázky pokládá

Hodiny – určování času

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se IJ-9-2-03-h žák odpoví na otázky a poskytne konkrétní
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné informace, za použití podstatných jmen a předložek
otázky pokládá

Vyjádření podstatných jmen v různých pádech pomocí
předložkových vazeb

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se IJ-9-2-03-i žák seznámí se se správnými tvary pro vykání
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné
otázky pokládá

Vykání

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se IJ-9-2-03-j žák se zeptá na konkrétní informace, za použití Přídavná jména
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné správných tvarů přídavných jmen
otázky pokládá
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se IJ-9-2-03-k žák se zeptá na konkrétní informace, za
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné použití správných tázacích tvarů
otázky pokládá

Zájmena tázací, předložky

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům IJ-9-3-01-b žák získává jednoduché informace z různých
a orientačním pokynům
zdrojů, umí použít slovník

Práce s různými zdroji informací a se slovníkem

DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které IJ-9-3-02-b žák čte nahlas i potichu, plynule, foneticky a Hlasité a tiché čtení textů s porozuměním z různých
se vztahují k běžným tématům
intonačně správně jednoduché texty, porozumí významu zdrojů (např. učebnice, časopisy, informační brožury)
slov, slovních spojení a jednoduchých vět
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou informaci

IJ-9-3-03-a žák porozumí tématu/obsahu krátkého textu, Reprodukce textů přiměřené obtížnosti z učebnice i
který se vztahuje k tématům z každodenního života a je dalších doplňkových materiálů (časopisy, literatura)
podpořen obrazem (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní
znak, obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah
daného textu)
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9. ročník

DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou informaci

IJ-9-3-03-b žák rozumí slovům, jednoduchým větám,
vyhledává informaci a rozšiřuje si znalosti o dané zemi

Základní geografické údaje o Itálii; italské lidové tradice,
folklor

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

IJ-9-4-01-b žák píše správně všechna písmena italské
abecedy a související znaky

Grafické a fonetické zvládnutí abecedy

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

IJ-9-4-01-c žák zapíše/doplní slova nebo slovní spojení
Dotazník, portrét; doplňování slov a vět do textu,
číselné i nečíselné povahy týkající se jeho osoby, rodiny a vytvoření jednoduchých textů
kamarádů, zvířat, předmětů, které ho bezprostředně
obklopují, a činností, které běžně vykonává

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

IJ-9-4-02-e žák sestaví s použitím slov, jednoduchých
slovních spojení a vět krátký pozdrav, dotaz nebo vzkaz,
ve kterém sdělí konkrétní informaci nebo se na ni zeptá
za použití základních zdvořilostních obratů

Slovní zásoba tematických okruhů – italské reálie,
tradice, zvyky, svátky, pozdravy, přání, prosby, omluvy,
dny, měsíce, hodiny, čísla 1–100, zájmy, záliby, škola a
předměty, lidské tělo, město

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

IJ-9-4-02-f žák sestaví písemně jednoduché sdělení s
použitím data

Datum

DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné
sdělení

IJ-9-4-03-b žák odpoví písemně s použitím jednoduchých
slovních spojení a vět na krátká sdělení či otázky týkající
se jeho osoby, rodiny a kamarádů, zvířat nebo předmětů
z jeho okolí a činností, které běžně vykonává

Slovní zásoba tematických okruhů – italské reálie,
tradice, zvyky, svátky, pozdravy, přání, prosby, omluvy,
dny, měsíce, hodiny, čísla 1–100, zájmy, záliby, škola a
předměty, lidské tělo, město
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Počet vyučovacích hodin za týden
Celkem
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

0

0

0

0

0

0

0

3

3

Volitelný

Volitelný

Název předmětu

6

NĚMECKÝ JAZYK

Oblast

Jazyk a jazyková komunikace

Charakteristika předmětu

Žáci se při hodinách němčiny prostřednictvím poslechu seznámí s melodií, rytmem a základními pravidly výslovnosti.
Postupně jsou vedeni k dovednosti umět poslouchat rodilé mluvčí. Při výuce trénují správnou výslovnost, učí se
slovosled ve větách a slovní zásobu ke každodenním výrazům a základním frázím. Žáci trénují rozhovory na běžně se
vyskytující témata a umí používat základní výrazy a slovní obraty daného cizího jazyka, představit sebe a ostatní, klást
jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žijí, lidech, zvířatech, věcech, dnech, jejich
naléhavých potřeb, a na podobné otázky umí odpovídat. Žáci se dokážou jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li
partner pomalu a jasně a je ochoten jim pomoci. Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem,
které se jich týkají, dokáží komunikovat v situacích, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých
a běžných skutečnostech.

•

Čtení s porozuměním: Žáci zvládnou číst krátké jednoduché texty a vyhledávat konkrétní předvídatelné
informace v jednoduchých každodenních materiálech, např. v jídelních lístcích, prospektech, inzerátech či
jízdních řádech. Rozumí krátkým jednoduchým osobním dopisům.

•

Poslech s porozuměním: Žáci rozumí frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k obvyklým tématům
(např. základní informace o sobě, rodině, nakupování, škola, lidské tělo, volný čas, tradice, svátky, pozdravy).
Dokáží pochopit smysl krátkých, jasných a jednoduchých zpráv.
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Název předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

NĚMECKÝ JAZYK

•

Mluvení: Žáci umí komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu
informací o známých tématech a činnostech. Zvládnou velmi krátkou společenskou konverzaci. Umí použít řadu
frází a vět, aby jednoduchým způsobem popsali vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, školu)

•

Psaní: Žáci umí vyplnit základní údaje o sobě ve formulářích, napíší jednoduché texty týkající se jich samotných,
rodiny, školy, volného času a dalších běžných témat. Stručně reagují na jednoduché písemné sdělení a zvládnou
napsat velmi jednoduchý osobní dopis např. poděkování.

Německý jazyk je vyučován v 8. a 9. ročníku jako druhý cizí jazyk. Kromě německého jazyka si mohou žáci zvolit italský
jazyk, španělský jazyk a ruský jazyk. Cizí jazyk je vyučován s dotací 3 hodin týdně. Žáci se učí zvládnout zvukovou stránku
jazyka, rozvíjet dovednosti porozumění vyslechnutému sdělení, seznamují se s reáliemi dané země a učí se vyjádřit
jednoduchým způsobem ústně i písemně.
Kompetence k učení:
Metody a způsoby učení, výuka, výsledky učení, práce s informacemi, propojování a využití vědomostí
Kompetence k řešení problémů:
Analýza problému, plánování řešení, řešení problému, posouzení a aplikace řešení

Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Kompetence komunikativní:
Práce s informacemi (jejich výběr, třídění), způsob vyjadřování (jeho srozumitelnost a logika), písemný projev, ústní
projev, naslouchání, navazování a udržování kontaktu při komunikaci
Kompetence sociální a personální:
Přípravná fáze práce ve skupině, realizace práce ve skupině, vyhodnocení práce ve skupině
Kompetence občanské:
Respekt k druhým, pravidla, odmítání násilí, aktivní pomoc, samostatné jednání, respekt k právům jednotlivce
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NĚMECKÝ JAZYK
Kompetence pracovní:
Plánování, vlastní práce, hodnocení

Poznámky k předmětu v rámci učebního plánu

Žáci si na konci 7. ročníku volí jeden ze tří nabízených cizích jazyků (ruský jazyk, italský jazyk, německý jazyk, španělský
jazyk). Z celkově 4 cizích jazyků vybírá nabídku alespoň 3 cizích jazyků, dle organizačních a personálních možností školy,
ředitelka školy.

Způsob hodnocení žáků

Druhý cizí jazyk – Žáci jsou hodnoceni pedagogem motivačně pomocí formativního hodnocení a/nebo známkou, učí se
sebehodnocení i hodnocení ostatních pomocí popisného jazyka (jednotlivci i skupiny). Hodnocení žáků probíhá
s ohledem na individuální specifika jedince.

166

UČEBNÍ OSNOVY: DRUHÝ CIZÍ JAZYK – NĚMECKÝ JAZYK
NĚMECKÝ JAZYK
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
výslovností a reaguje na ně

NJ-9-1-01-a žák porozumí jednoduchým pokynům a
Poslech a reprodukce slyšeného, zásady německé
otázkám, které jsou používány při vyučování, a dokáže na výslovnosti, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou
ně reagovat
slov, přízvuk a intonace, rod, člen, osoby

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které NJ-9-1-02-a žák rozpozná známá slova a slovní spojení v
jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
pomalém a zřetelném projevu, který se vztahuje k
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
osvojovaným tématům
vizuální oporu

Poslech rozhovorů na probíraná témata, abeceda

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
výslovností a reaguje na ně

Poslech a reprodukce slyšeného, zásady německé
výslovnosti, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou
slov, přízvuk a intonace, rod, člen, osoby

NJ-9-1-01-b žák v poslouchaném projevu rozpozná
jednotlivé hlásky a probíraná slova

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých
NJ-9-1-03-a žák zachytí konkrétní informace (např. o
poslechových textech týkajících se každodenních témat předmětech, osobách, zvířatech, činnostech nebo
číselných a časových údajích) v krátkém jednoduchém
poslechovém textu, který se vztahuje ke každodenním
tématům

Oslovení, pozdrav, zdvořilostní fráze, poslech s
porozuměním

Poslech krátkých textů, pohádek, písní
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DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

NJ-9-2-01-a žák reprodukuje říkanky, básničky, písničky a Poslech a reprodukce slyšeného, zásady německé
jednoduché texty
výslovnosti, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou
slov, přízvuk a intonace, rod, člen, osoby

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

NJ-9-2-01-b žák vyslovuje plynule a foneticky správně

Výslovnost hlásek v daném jazyce

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

NJ-9-2-01-c žák použije základní zdvořilostní obraty
(např. oslovení, pozdrav, rozloučení, poděkování) ve
velmi krátkých a pomalu vedených rozhovorech

Dialogy: oslovení, pozdrav, rozloučení, poděkování ve
velmi krátkých a pomalu vedených rozhovorech na
probíraná témata

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

NJ-9-2-02-a žák se představí, sdělí svůj věk, kde bydlí, co Slovní zásoba tematických okruhů – rodina, zvířata,
dělá, vlastní, umí, má rád/nerad, za použití jednoduchých škola, volný čas, barvy, bydlení, oblékání, jídlo
slovních spojení a vět

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se NJ-9-2-03-b žák reaguje pomocí slov, jednoduchých
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné slovních spojení a vět na otázky týkající se jeho
otázky pokládá
samotného, členů jeho rodiny a kamarádů (např. sdělí
jméno, věk, kde bydlí, co dělá, vlastní a umí, má
rád/nerad)

Slovosled ve větách, časování sloves (haben, sein) ve
větách, časování slabých sloves, určitý a neurčitý člen

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se NJ-9-2-03-a žák použije základní gramatické struktury a
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné typy vět
otázky pokládá

Tvoření vět – oznamovací tázací a rozkazovací; zápor u
sloves, intonace

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům NJ-9-3-01-b žák umí získat jednoduché informace nejen z Práce se slovníkem
a orientačním pokynům
učebnice a použít slovník
DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům NJ-9-3-01-a žák čte slova, slovní spojení a krátké věty,
Písmena německé abecedy, nácvik čtení jednotlivých
a orientačním pokynům
snaží se o správnou fonetickou výslovnost a porozumění písmen, slov a vět
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které NJ-9-3-02-a žák rozpozná známá slova a slovní spojení
se vztahují k běžným tématům
(např. předměty, osoby, zvířata, činnosti nebo číselné a
časové údaje) v krátkém textu z běžného života

Čtení tiché a hlasité s porozuměním jednoduchým
textům, pohádkám
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DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou informaci

NJ-9-3-03-a žák porozumí tématu/obsahu krátkého textu, Reprodukce textů přiměřené obtížnosti z učebnice i
který se vztahuje k tématům z každodenního života a je dalších doplňkových materiálů (časopisy, literatura) podpořen obrazem
např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo
text znázorňující téma nebo obsah daného textu

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

NJ-9-4-01-a žák zvládá psaní odlišných tvarů písmen a
dalších znaků

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

NJ-9-4-01-b žák zapíše/doplní slova nebo slovní spojení Vyplňování formuláře
číselné i nečíselné povahy týkající se jeho osoby, rodiny a
kamarádů, zvířat, předmětů, které ho bezprostředně
obklopují, a činností, které běžně vykonává

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

NJ-9-4-02-a žák umí opsat a přepsat a doplnit písmena,
slova a jednoduché věty

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

NJ-9-4-02-b žák napíše slova, jednoduchá slovní spojení a Slovní zásoba tematických okruhů – rodina, zvířata,
věty, ve kterých se představí, uvede svůj věk, sdělí, kde škola, volný čas, barvy, bydlení, oblékání, jídlo
bydlí, co dělá, vlastní a umí

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

NJ-9-4-02-c žák sestaví písemně jednoduché sdělení s
použitím správného oslovení

Dopis kamarádovi, oslovení

DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné
sdělení

NJ-9-4-03-a žák odpoví písemně s použitím správného
tvaru základních sloves

Slovesa v jednotném/množném čísle; slovesa v různých
časech; zápor u sloves

Písmena německé abecedy, specifika jazyka, nácvik
psaní jednotlivých tvarů

Přepis a opis textů, nácvik a rozvoj autokorekce
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9. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
výslovností a reaguje na ně

NJ-9-1-01-b žák reaguje na jednoduché pokyny učitele,
rozumí a odpovídá na otázky

Pozdravy a pokyny k práci v hodině
Tvoření otázek a odpovědí

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které NJ-9-1-02-b žák rozumí jednoduché konverzaci
jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu

Slovní zásoba tematických okruhů – německé reálie,
tradice, zvyky, svátky, pozdravy, přání, prosby, omluvy,
dny, měsíce, hodiny, čísla 1–100, zájmy, záliby, škola a
předměty, lidské tělo, město

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které NJ-9-1-02-c žák chápe smysl jednoduchých a jasných
jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
sdělení či zpráv
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu

Slovní zásoba tematických okruhů – německé reálie,
tradice, zvyky, svátky, pozdravy, přání, prosby, omluvy,
dny, měsíce, hodiny, čísla 1–100, zájmy, záliby, škola a
předměty, lidské tělo, město

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých
NJ-9-1-03-b žák porozumí obsahu velmi krátkého a
poslechových textech týkajících se každodenních témat jednoduchého poslechového textu, který se vztahuje ke
každodenním tématům

Poslech rozhovorů na dané téma, krátkých textů,
pohádek, písní (vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak,
obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah
daného textu)
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9. ročník

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

NJ-9-2-01-b žák vyslovuje plynule a foneticky správně

Zásady německé výslovnosti, přízvuk, intonace vět

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

NJ-9-2-01-d žák se účastní jednoduchých a pomalu
Jednoduché rozhovory týkající se každodenních situací
vedených rozhovorů, ve kterých poskytne konkrétní
(fráze, reakce, podání informace, rada, pomoc)
informace o sobě, dalších osobách, zvířatech,
předmětech, činnostech nebo se na podobné informace
zeptá (např. představí sebe či druhé, sdělí věk, kde bydlí,
co dělá, vlastní, umí a má rád/nerad, nebo se na totéž
zeptá) za použití jednoduchých slovních spojení a otázek

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

NJ-9-2-02-b žák popíše skutečnosti, se kterými se běžně
setkává, za použití jednoduchých slovních spojení a vět

Slovní zásoba tematických okruhů – německé reálie,
tradice, zvyky, svátky, pozdravy, přání, prosby, omluvy,
dny, měsíce, hodiny, čísla 1–100, zájmy, záliby, škola a
předměty, lidské tělo, město

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se NJ-9-2-03-c žák odpoví na otázky a poskytne konkrétní
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné informace, za použití sloves ve správném tvaru
otázky pokládá

Slovesa – minulý čas; časování sloves; zvratná slovesa

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se NJ-9-2-03-d žák odpoví na otázky a poskytne konkrétní
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné informace, za použití zájmen ve správném tvaru
otázky pokládá

Osobní zájmena – skloňování

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se NJ-9-2-03-e žák odpoví na otázky a poskytne konkrétní
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné informace, za použití číslovek ve správném tvaru ve
otázky pokládá
správném tvaru

Číslovky a čísla

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se NJ-9-2-03-f žák odpoví na otázky a poskytne konkrétní
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné informace, za použití záporu
otázky pokládá

Zápor, záporná částice
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DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se NJ-9-2-03-g žák odpoví na otázky a poskytne konkrétní
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné informace o čase
otázky pokládá

Hodiny – určování času

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se NJ-9-2-03-h žák odpoví na otázky a poskytne konkrétní
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné informace, za použití podstatných jmen a členů ve
otázky pokládá
správném tvaru

Vyjádření podstatných jmen v různých pádech

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se NJ-9-2-03-i žák použije správný tvar pro vykání
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné
otázky pokládá

Vykání

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se NJ-9-2-03-j žák se zeptá na konkrétní informace, za
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné použití správných tvarů přídavných jmen
otázky pokládá

Přídavná jména

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se NJ-9-2-03-k žák se zeptá na konkrétní informace, za
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné použití správných tázacích tvarů
otázky pokládá

Zájmena tázací, předložky

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům NJ-9-3-01-b žák získává jednoduché informace z různých Práce s různými zdroji informací a se slovníkem
a orientačním pokynům
zdrojů, umí použít slovník
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které NJ-9-3-02-b žák čte nahlas i potichu, plynule, foneticky a Hlasité a tiché čtení textů s porozuměním z různých
se vztahují k běžným tématům
intonačně správně jednoduché texty, porozumí významu zdrojů (např. učebnice, časopisy, informační brožury)
slov, slovních spojení a jednoduchých vět
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou informaci

NJ-9-3-03-a žák porozumí tématu/obsahu krátkého textu, Reprodukce textů přiměřené obtížnosti z učebnice i
který se vztahuje k tématům z každodenního života a je dalších doplňkových materiálů (časopisy, literatura)
podpořen obrazem (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní
znak, obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah
daného textu)
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DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou informaci

NJ-9-3-03-b žák rozumí slovům, jednoduchým větám,
vyhledává informaci a rozšiřuje si znalosti o dané zemi

Základní geografické údaje o Německu a dalších
německy mluvících zemích; německé lidové tradice,
folklor

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

NJ-9-4-01-b žák píše správně všechna písmena německé
abecedy a související znaky

Grafické a fonetické zvládnutí abecedy

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

NJ-9-4-01-c žák zapíše/doplní slova nebo slovní spojení
Dotazník, portrét; doplňování slov a vět do textu,
číselné i nečíselné povahy týkající se jeho osoby, rodiny a vytvoření jednoduchých textů
kamarádů, zvířat, předmětů, které ho bezprostředně
obklopují, a činností, které běžně vykonává

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

NJ-9-4-02-e žák sestaví s použitím slov, jednoduchých
slovních spojení a vět krátký pozdrav, dotaz nebo vzkaz,
ve kterém sdělí konkrétní informaci nebo se na ni zeptá
za použití základních zdvořilostních obratů

Slovní zásoba tematických okruhů – německé reálie,
tradice, zvyky, svátky, pozdravy, přání, prosby, omluvy,
dny, měsíce, hodiny, čísla 1–100, zájmy, záliby, škola a
předměty, lidské tělo, město

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

NJ-9-4-02-f žák sestaví písemně jednoduché sdělení s
použitím data

Datum

DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné
sdělení

NJ-9-4-03-b žák odpoví písemně s použitím jednoduchých
slovních spojení a vět na krátká sdělení či otázky týkající
se jeho osoby, rodiny a kamarádů, zvířat nebo předmětů
z jeho okolí a činností, které běžně vykonává

Slovní zásoba tematických okruhů – německé reálie,
tradice, zvyky, svátky, pozdravy, přání, prosby, omluvy,
dny, měsíce, hodiny, čísla 1–100, zájmy, záliby, škola a
předměty, lidské tělo, město

173

UČEBNÍ OSNOVY: DRUHÝ CIZÍ JAZYK – ŠPANĚLSKÝ JAZYK

DRUHÝ CIZÍ JAZYK – ŠPANĚLSKÝ JAZYK
Počet vyučovacích hodin za týden
Celkem
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

0

0

0

0

0

0

0

3

3

Volitelný

Volitelný

Název předmětu

6

ŠPANĚLSKÝ JAZYK

Oblast

Jazyk a jazyková komunikace

Charakteristika předmětu

Žáci se při hodinách španělštiny prostřednictvím poslechu seznámí s melodií, rytmem a základními pravidly výslovnosti.
Postupně jsou vedeni k dovednosti umět poslouchat rodilé mluvčí. Při výuce trénují správnou výslovnost, učí se
slovosled ve větách a slovní zásobu ke každodenním výrazům a základním frázím. Žáci trénují rozhovory na běžně se
vyskytující témata a umí používat základní výrazy a slovní obraty daného cizího jazyka, představit sebe a ostatní, klást
jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žijí, lidech, zvířatech, věcech, dnech, jejich
naléhavých potřeb, a na podobné otázky umí odpovídat. Žáci se dokážou jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li
partner pomalu a jasně a je ochoten jim pomoci. Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem,
které se jich týkají, dokáží komunikovat v situacích, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých
a běžných skutečnostech.

•

Čtení s porozuměním: Žáci zvládnou číst krátké jednoduché texty a vyhledávat konkrétní předvídatelné
informace v jednoduchých každodenních materiálech, např. v jídelních lístcích, prospektech, inzerátech či
jízdních řádech. Rozumí krátkým jednoduchým osobním dopisům.

•

Poslech s porozuměním: Žáci rozumí frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k obvyklým tématům
(např. základní informace o sobě, rodině, nakupování, škola, lidské tělo, volný čas, tradice, svátky, pozdravy).
Dokáží pochopit smysl krátkých, jasných a jednoduchých zpráv.
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Název předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

ŠPANĚLSKÝ JAZYK

•

Mluvení: Žáci umí komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu
informací o známých tématech a činnostech. Zvládnou velmi krátkou společenskou konverzaci. Umí použít řadu
frází a vět, aby jednoduchým způsobem popsali vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, školu)

•

Psaní: Žáci umí vyplnit základní údaje o sobě ve formulářích, napíší jednoduché texty týkající se jich samotných,
rodiny, školy, volného času a dalších běžných témat. Stručně reagují na jednoduché písemné sdělení a zvládnou
napsat velmi jednoduchý osobní dopis např. poděkování.

Španělský jazyk je vyučován v 8. a 9. ročníku jako druhý cizí jazyk. Kromě španělského jazyka si mohou žáci zvolit italský
jazyk, ruský jazyk a německý jazyk. Cizí jazyk je vyučován s dotací 3 hodin týdně. Žáci se
učí zvládnout zvukovou stránku jazyka, rozvíjet dovednosti porozumění vyslechnutému sdělení, seznamují
se s reáliemi dané země a učí se vyjádřit jednoduchým způsobem ústně i písemně.
Kompetence k učení:
Metody a způsoby učení, výuka, výsledky učení, práce s informacemi, propojování a využití vědomostí
Kompetence k řešení problémů:
Analýza problému, plánování řešení, řešení problému, posouzení a aplikace řešení

Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Kompetence komunikativní:
Práce s informacemi (jejich výběr, třídění), způsob vyjadřování (jeho srozumitelnost a logika), písemný projev, ústní
projev, naslouchání, navazování a udržování kontaktu při komunikaci
Kompetence sociální a personální:
Přípravná fáze práce ve skupině, realizace práce ve skupině, vyhodnocení práce ve skupině
Kompetence občanské:
Respekt k druhým, pravidla, odmítání násilí, aktivní pomoc, samostatné jednání, respekt k právům jednotlivce
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Název předmětu

ŠPANĚLSKÝ JAZYK
Kompetence pracovní:
Plánování, vlastní práce, hodnocení

Poznámky k předmětu v rámci učebního plánu

Žáci si na konci 7. ročníku volí jeden ze tří nabízených cizích jazyků (ruský jazyk, italský jazyk, německý jazyk, španělský
jazyk). Z celkově 4 cizích jazyků vybírá nabídku alespoň 3 cizích jazyků, dle organizačních a personálních možností školy,
ředitelka školy.

Způsob hodnocení žáků

Žáci jsou hodnoceni pedagogem motivačně pomocí formativního hodnocení a/nebo známkou, učí se sebehodnocení
i hodnocení ostatních pomocí popisného jazyka (jednotlivci i skupiny). Hodnocení žáků probíhá s ohledem na
individuální specifika jedince.

176

UČEBNÍ OSNOVY: DRUHÝ CIZÍ JAZYK – ŠPANĚLSKÝ JAZYK
ŠPANĚLSKÝ JAZYK
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
výslovností a reaguje na ně

ŠJ-9-1-01-a žák porozumí jednoduchým pokynům a
Poslech a reprodukce slyšeného, zásady španělské
otázkám, které jsou používány při vyučování, a dokáže na výslovnosti, zdvojené souhlásky (ll, rr, ch.…), vztah mezi
ně reagovat
zvukovou a grafickou podobou slov, přízvuk a intonace,
rod, člen, osoby

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které ŠJ-9-1-02-a žák rozpozná známá slova a slovní spojení v
jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
pomalém a zřetelném projevu, který se vztahuje k
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
osvojovaným tématům
vizuální oporu

Poslech rozhovorů na probíraná témata, abeceda

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
výslovností a reaguje na ně

Poslech a reprodukce slyšeného, zásady španělské
výslovnosti, zdvojené souhlásky (ll, rr, ch.…), vztah mezi
zvukovou a grafickou podobou slov, přízvuk a intonace,
rod, člen, osoby

ŠJ-9-1-01-b žák v poslouchaném projevu rozpozná
jednotlivé hlásky a probíraná slova.

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých
ŠJ-9-1-03-a žák zachytí konkrétní informace (např. o
poslechových textech týkajících se každodenních témat předmětech, osobách, zvířatech, činnostech nebo
číselných a časových údajích) v krátkém jednoduchém

Oslovení, pozdrav, zdvořilostní fráze, poslech s
porozuměním

Poslech krátkých textů, pohádek, písní
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8. ročník
poslechovém textu, který se vztahuje ke každodenním
tématům

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

ŠJ-9-2-01-a žák reprodukuje říkanky, básničky, písničky a Poslech a reprodukce slyšeného, zásady španělské
jednoduché texty
výslovnosti, zdvojené souhlásky (ll, rr, ch.…), vztah mezi
zvukovou a grafickou podobou slov, přízvuk a intonace,
rod, člen, osoby

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

ŠJ-9-2-01-b žák vyslovuje plynule a foneticky správně

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

ŠJ-9-2-01-c žák použije základní zdvořilostní obraty (např. Dialogy: oslovení, pozdrav, rozloučení, poděkování ve
oslovení, pozdrav, rozloučení, poděkování) ve velmi
velmi krátkých a pomalu vedených rozhovorech na
krátkých a pomalu vedených rozhovorech
probíraná témata

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

ŠJ-9-2-02-a žák se představí, sdělí svůj věk, kde bydlí, co Slovní zásoba tematických okruhů – rodina, zvířata,
dělá, vlastní, umí, má rád/nerad, za použití jednoduchých škola, volný čas, barvy, bydlení, oblékání, jídlo
slovních spojení a vět

Výslovnost hlásek v daném jazyce

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se ŠJ-9-2-03-b žák reaguje pomocí slov, jednoduchých
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné slovních spojení a vět na otázky týkající se jeho
otázky pokládá
samotného, členů jeho rodiny a kamarádů (např. sdělí
jméno, věk, kde bydlí, co dělá, vlastní a umí, má
rád/nerad)

Slovosled ve větách, rod, určitý a neurčitý člen,
koncovky podstatných a přídavných jmen, sloveso ser a
estar

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se ŠJ-9-2-03-a žák použije základní gramatické struktury a
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné typy vět
otázky pokládá

Tvoření vět – oznamovací tázací a rozkazovací; zápor u
sloves, intonace

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům ŠJ-9-3-01-b žák umí získat jednoduché informace nejen z Práce se slovníkem
a orientačním pokynům
učebnice a použít slovník
DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům ŠJ-9-3-01-a žák čte slova, slovní spojení a krátké věty,
Písmena španělské abecedy, nácvik čtení jednotlivých
a orientačním pokynům
snaží se o správnou fonetickou výslovnost a porozumění písmen, slov a vět
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8. ročník

DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které ŠJ-9-3-02-a žák rozpozná známá slova a slovní spojení
se vztahují k běžným tématům
(např. předměty, osoby, zvířata, činnosti nebo číselné a
časové údaje) v krátkém textu z běžného života

Čtení tiché a hlasité s porozuměním jednoduchým
textům, pohádkám

DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou informaci

ŠJ-9-3-03-a žák porozumí tématu/obsahu krátkého textu, Reprodukce textů přiměřené obtížnosti z učebnice i
který se vztahuje k tématům z každodenního života a je dalších doplňkových materiálů (časopisy, literatura) podpořen obrazem
např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo
text znázorňující téma nebo obsah daného textu

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

ŠJ-9-4-01-a žák zvládá psaní odlišných tvarů písmen a
dalších znaků

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

ŠJ-9-4-01-b žák zapíše/doplní slova nebo slovní spojení
Vyplňování formuláře
číselné i nečíselné povahy týkající se jeho osoby, rodiny a
kamarádů, zvířat, předmětů, které ho bezprostředně
obklopují, a činností, které běžně vykonává

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

ŠJ-9-4-02-a žák umí opsat a přepsat a doplnit písmena,
slova a jednoduché věty

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

ŠJ-9-4-02-b žák napíše slova, jednoduchá slovní spojení a Slovní zásoba tematických okruhů – rodina, zvířata,
věty, ve kterých se představí, uvede svůj věk, sdělí, kde škola, volný čas, barvy, bydlení, oblékání, jídlo
bydlí, co dělá, vlastní a umí

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

ŠJ-9-4-02-c žák sestaví písemně jednoduché sdělení s
použitím správného oslovení

Dopis kamarádovi, oslovení

DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné
sdělení

ŠJ-9-4-03-a žák odpoví písemně s použitím správného
tvaru základních sloves

Slovesa v jednotném/množném čísle; slovesa v různých
časech; zápor u sloves

Písmena španělské abecedy, specifika jazyka, nácvik
psaní jednotlivých tvarů

Přepis a opis textů, nácvik a rozvoj autokorekce
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ŠPANĚLSKÝ JAZYK
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence občanské

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
výslovností a reaguje na ně

ŠJ-9-1-01-b žák reaguje na jednoduché pokyny učitele,
rozumí a odpovídá na otázky

Pozdravy a pokyny k práci v hodině
Tvoření otázek a odpovědí

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které ŠJ-9-1-02-b žák rozumí jednoduché konverzaci
jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu

Slovní zásoba tematických okruhů – španělské reálie,
tradice, zvyky, svátky, pozdravy, přání, prosby, omluvy,
dny, měsíce, hodiny, čísla 1–100, zájmy, záliby, škola a
předměty, lidské tělo, město

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které ŠJ-9-1-02-c žák chápe smysl jednoduchých a jasných
jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
sdělení či zpráv
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu

Slovní zásoba tematických okruhů – španělské reálie,
tradice, zvyky, svátky, pozdravy, přání, prosby, omluvy,
dny, měsíce, hodiny, čísla 1–100, zájmy, záliby, škola a
předměty, lidské tělo, město

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých
ŠJ-9-1-03-b žák porozumí obsahu velmi krátkého a
poslechových textech týkajících se každodenních témat jednoduchého poslechového textu, který se vztahuje ke
každodenním tématům

Poslech rozhovorů na dané téma, krátkých textů,
pohádek, písní (vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak,
obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah
daného textu)
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9. ročník

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

ŠJ-9-2-01-b žák vyslovuje plynule a foneticky správně

Zásady španělské výslovnosti, přízvuk, intonace vět

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

ŠJ-9-2-01-d žák se účastní jednoduchých a pomalu
Jednoduché rozhovory týkající se každodenních situací
vedených rozhovorů, ve kterých poskytne konkrétní
(fráze, reakce, podání informace, rada, pomoc)
informace o sobě, dalších osobách, zvířatech,
předmětech, činnostech nebo se na podobné informace
zeptá (např. představí sebe či druhé, sdělí věk, kde bydlí,
co dělá, vlastní, umí a má rád/nerad, nebo se na totéž
zeptá) za použití jednoduchých slovních spojení a otázek

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

ŠJ-9-2-02-b žák popíše skutečnosti, se kterými se běžně
setkává, za použití jednoduchých slovních spojení a vět

Slovní zásoba tematických okruhů – španělské reálie,
tradice, zvyky, svátky, pozdravy, přání, prosby, omluvy,
dny, měsíce, hodiny, čísla 1–100, zájmy, záliby, škola a
předměty, lidské tělo, město

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se ŠJ-9-2-03-c žák odpoví na otázky a poskytne konkrétní
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné informace, za použití sloves ve správném tvaru
otázky pokládá

Slovesa – minulý čas; časování sloves; zvratná slovesa

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se ŠJ-9-2-03-d žák odpoví na otázky a poskytne konkrétní
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné informace, za použití zájmen ve správném tvaru
otázky pokládá

Osobní zájmena – skloňování

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se ŠJ-9-2-03-e žák odpoví na otázky a poskytne konkrétní
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné informace, za použití číslovek ve správném tvaru
otázky pokládá

Číslovky a čísla

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se ŠJ-9-2-03-f žák odpoví na otázky a poskytne konkrétní
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné informace, za použití záporu
otázky pokládá

Zápor, záporná částice
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DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se ŠJ-9-2-03-g žák odpoví na otázky a poskytne konkrétní
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné informace o čase
otázky pokládá

Hodiny – určování času

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se ŠJ-9-2-03-h žák odpoví na otázky a poskytne konkrétní
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné informace, za použití podstatných jmen a předložek
otázky pokládá

Vyjádření podstatných jmen v různých pádech pomocí
předložkových vazeb

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se ŠJ-9-2-03-i žák se seznámí se správnými tvary pro vykání
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné
otázky pokládá

Vykání

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se ŠJ-9-2-03-j žák se zeptá na konkrétní informace, za
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné použití správných tvarů přídavných jmen
otázky pokládá

Přídavná jména

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se ŠJ-9-2-03-k žák se zeptá na konkrétní informace, za
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné použití správných tázacích tvarů
otázky pokládá

Zájmena tázací, předložky

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům ŠJ-9-3-01-b žák získává jednoduché informace z různých
a orientačním pokynům
zdrojů, umí použít slovník

Práce s různými zdroji informací a se slovníkem

DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které ŠJ-9-3-02-b žák čte nahlas i potichu, plynule, foneticky a Hlasité a tiché čtení textů s porozuměním z různých
se vztahují k běžným tématům
intonačně správně jednoduché texty, porozumí významu zdrojů (např. učebnice, časopisy, informační brožury)
slov, slovních spojení a jednoduchých vět
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou informaci

ŠJ-9-3-03-a žák porozumí tématu/obsahu krátkého textu, Reprodukce textů přiměřené obtížnosti z učebnice i
který se vztahuje k tématům z každodenního života a je dalších doplňkových materiálů (časopisy, literatura)
podpořen obrazem (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní
znak, obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah
daného textu)
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DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou informaci

ŠJ-9-3-03-b žák rozumí slovům, jednoduchým větám,
vyhledává informaci a rozšiřuje si znalosti o dané zemi

Základní geografické údaje o Španělsku; španělské
lidové tradice, folklor

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

ŠJ-9-4-01-b žák píše správně všechna písmena španělské Grafické a fonetické zvládnutí abecedy
abecedy a související znaky

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

ŠJ-9-4-01-c žák zapíše/doplní slova nebo slovní spojení
Dotazník, portrét; doplňování slov a vět do textu,
číselné i nečíselné povahy týkající se jeho osoby, rodiny a vytvoření jednoduchých textů
kamarádů, zvířat, předmětů, které ho bezprostředně
obklopují, a činností, které běžně vykonává

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

ŠJ-9-4-02-e žák sestaví s použitím slov, jednoduchých
slovních spojení a vět krátký pozdrav, dotaz nebo vzkaz,
ve kterém sdělí konkrétní informaci nebo se na ni zeptá
za použití základních zdvořilostních obratů

Slovní zásoba tematických okruhů – španělské reálie,
tradice, zvyky, svátky, pozdravy, přání, prosby, omluvy,
dny, měsíce, hodiny, čísla 1–100, zájmy, záliby, škola a
předměty, lidské tělo, město

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

ŠJ-9-4-02-f žák sestaví písemně jednoduché sdělení s
použitím data

Datum

DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné
sdělení

ŠJ-9-4-03-b žák odpoví písemně s použitím jednoduchých
slovních spojení a vět na krátká sdělení či otázky týkající
se jeho osoby, rodiny a kamarádů, zvířat nebo předmětů
z jeho okolí a činností, které běžně vykonává

Slovní zásoba tematických okruhů – španělské reálie,
tradice, zvyky, svátky, pozdravy, přání, prosby, omluvy,
dny, měsíce, hodiny, čísla 1–100, zájmy, záliby, škola a
předměty, lidské tělo, město
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MATEMATIKA A INFORMATIKA
Počet vyučovacích hodin za týden

Celkem

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5

Povinný

Název předmětu
Oblast

MATEMATIKA A INFORMATIKA
Informační a komunikační technologie, Matematika a její aplikace
Integrovaný předmět matematika a informatika je vyučován v 9. ročníku Zaměřuje se na zvládnutí algebraických
operací, řešení soustav lineárních rovnic, slovních úloh a učiva o obsazích a objemech. Prohlubuje učivo
z předcházejících ročníků. Neopomenutelnou složkou je osvojení práce s počítačem tak, aby nabytých znalostí dokázali
žáci využít ve svém každodenním životě.
Do předmětu je zařazena oblast finanční gramotnosti, kde žáci využívají konkrétních příkladů ze života – úrok, úroková
míra, hypotéky a spoření.

Charakteristika předmětu

Dále se žáci učí získávat, zpracovávat a prezentovat různá statistická data a jejich výstupy, kdy rozvíjí a využívají znalosti
z informatiky.
Učí se používat tabulkové editory, vytvářet v nich různé druhy grafů a používat základní vzorce. Výsledky své práce
prezentují pomocí vybrané prezentační aplikace (např.: Powerpoint, Google prezentace, Prezi,..)
Náplň hodin je upravována a doplňována dle potřeb a schopností žáků. Slouží také jako příprava pro další studium na
středních školách.
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Název předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

MATEMATIKA A INFORMATIKA
Integrovaný předmět matematika a informatika je vyučován v 9. ročníku s dotací 5 hodin týdně.
Výuka probíhá v učebnách v budově školy, žáci využívají prostředky výpočetní techniky (kalkulačky, vhodný počítačový
software, výukové programy).

•

Informační a komunikační technologie

•

Matematika a její aplikace

•

MATEMATIKA

Kompetence k učení:
Metody a způsoby učení, výuka, výsledky učení, práce s informacemi, propojování a využití vědomostí
Kompetence k řešení problémů:
Analýza problému, plánování řešení, řešení problému, experimentální práce, posouzení a aplikace řešení
Kompetence komunikativní:
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Práce s informacemi (jejich výběr, třídění), způsob vyjadřování (jeho srozumitelnost a logika), písemný projev, ústní
projev, naslouchání, navazování a udržování kontaktu při komunikaci

Kompetence sociální a personální:
Přípravná fáze práce ve skupině, realizace práce ve skupině, vyhodnocení práce ve skupině, upevňování vztahů
s druhými, podložená volba osobních cílů, emoce
Kompetence občanské:
Respekt k druhým, pravidla, odmítání násilí, aktivní pomoc, samostatné jednání, respekt k právům jednotlivce
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Název předmětu

MATEMATIKA A INFORMATIKA
Kompetence pracovní:
Plánování, vlastní práce, hodnocení, profese
Do předmětu matematika a informatika je zařazena oblast finanční gramotnosti, kde žáci využívají konkrétních příkladů
ze života – úrok, úroková míra, hypotéky a spoření.

Poznámky k předmětu v rámci učebního plánu
V 9. ročníku je vyučován integrovaný předmět matematika a informatika, který naplňuje očekávané výstupy rámcového
vzdělávacího plánu pro oblast informační a komunikační technologie na 2. stupni ZŠ.

Způsob hodnocení žáků

Žáci jsou hodnoceni pedagogem, který využívá motivačně formativní hodnocení a/nebo známky. Žáci se dále učí
sebehodnocení i hodnocení ostatních pomocí popisného jazyka (jednotlivci i skupiny). Hodnocení žáků probíhá
s ohledem na individuální specifika jedince.

187

UČEBNÍ OSNOVY: MATEMATIKA A INFORMATIKA
MATEMATIKA A INFORMATIKA
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu

M-9-1-01-a žák provádí početní operace v oboru celých a Prohlubování učiva minulých ročníků
racionálních čísel

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu

M-9-1-01-b žák užívá ve výpočtech druhou mocninu a
odmocninu

Prohlubování učiva minulých ročníků

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností, účelně využívá kalkulátor

M-9-1-02-a žák zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností

Prohlubování učiva minulých ročníků

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností, účelně využívá kalkulátor

M-9-1-02-b žák účelně využívá kalkulátor

Prohlubování učiva minulých ročníků

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti M-9-1-03-a žák modeluje a řeší situace s využitím
v oboru přirozených čísel
dělitelnosti v oboru přirozených čísel

Prohlubování učiva minulých ročníků

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření M-9-1-04-a žák užívá různé způsoby kvantitativního
vztahu celek – část (přirozeným číslem, poměrem,
vyjádření vztahu celek–část (přirozeným číslem,
zlomkem, desetinným číslem, procentem)
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

Prohlubování učiva minulých ročníků
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M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů

M-9-1-05-a žák řeší modelováním a výpočtem situace
vyjádřené poměrem;

Prohlubování učiva minulých ročníků

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů

M-9-1-05-b žák pracuje s měřítky map a plánů

Prohlubování učiva minulých ročníků

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, M-9-1-06-a žák řeší aplikační úlohy na procenta (i pro
že procentová část je větší než celek)
případ, že procentová část je větší než celek)

Podobnost

Prohlubování učiva minulých ročníků
Základy finanční matematiky

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním

M-9-1-07-a žák matematizuje jednoduché reálné situace Operace s algebraickými výrazy
s využitím proměnných;

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním

M-9-1-07-b žák určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí
mnohočleny

Operace s algebraickými výrazy

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním

M-9-1-07-c žák provádí rozklad mnohočlenu na součin
pomocí vzorců a vytýkáním

Operace s algebraickými výrazy

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic M-9-1-08-a žák formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
a jejich soustav
rovnic a jejich soustav

Soustavy lineárních rovnic o dvou neznámých

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
M-9-1-09-a žák analyzuje a řeší jednoduché problémy
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel

Slovní úlohy
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M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
M-9-1-09-b žák modeluje konkrétní situace, v nichž
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
využívá matematický aparát v oboru celých a
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel racionálních čísel

Slovní úlohy

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data

M-9-2-01-a žák vyhledá, vyhodnocuje a zpracovává data

Základy statistiky

M-9-2-02 porovnává soubory dat

M-9-2-02-a žák porovnává soubory dat

Základy statistiky

M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti M-9-2-03-a žák určuje vztah přímé anebo nepřímé
úměrnosti

Prohlubování učiva minulých ročníků

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí,
grafem

M-9-2-04-a žák vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí,
grafem

Funkce

M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím funkčních vztahů

M-9-2-05-a žák matematizuje jednoduché reálné situace Funkce
s využitím funkčních vztahů

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a
jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku

M-9-3-01-a žák zdůvodňuje a využívá polohové a
metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při
řešení úloh a jednoduchých praktických problémů;
využívá potřebnou matematickou symboliku

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary M-9-3-02-a žák charakterizuje a třídí základní rovinné
útvary

Funkce

Prohlubování učiva minulých ročníků

Prohlubování učiva minulých ročníků

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem

M-9-3-03-a žák určuje velikost úhlu měřením a výpočtem Prohlubování učiva minulých ročníků

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
základních rovinných útvarů

M-9-3-04-a žák odhaduje a vypočítává obsah a obvod
základních rovinných útvarů

M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení
polohových a nepolohových konstrukčních úloh

M-9-3-05-a žák využívá pojem množina všech bodů dané Prohlubování učiva minulých ročníků
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení polohových
a nepolohových konstrukčních úloh

Prohlubování učiva minulých ročníků
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M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary

M-9-3-06-a žák načrtne a sestrojí rovinné útvary

Prohlubování učiva minulých ročníků

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o
shodnosti a podobnosti trojúhelníků

M-9-3-07-a žák užívá k argumentaci a při výpočtech věty Podobnost
o shodnosti a podobnosti trojúhelníků

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově
souměrný útvar

M-9-3-08-a žák načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru Podobnost
ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově
souměrný útvar

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti

M-9-3-09-a žák určuje a charakterizuje základní
prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles

M-9-3-10-a žák odhaduje a vypočítá objem a povrch těles Prohlubování učiva minulých ročníků

Prohlubování učiva minulých ročníků
Jehlan a rotační kužel

Jehlan a rotační kužel
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles

M-9-3-11-a žák načrtne a sestrojí sítě základních těles

Prohlubování učiva minulých ročníků
Jehlan a rotační kužel

M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v M-9-3-12-a žák načrtne a sestrojí obraz jednoduchých
rovině
těles v rovině

Prohlubování učiva minulých ročníků

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s M-9-3-13-a žák analyzuje a řeší aplikační geometrické
využitím osvojeného matematického aparátu
úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu

Prohlubování učiva minulých ročníků

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při M-9-4-01-a žák užívá logickou úvahu a kombinační
řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení
úsudek při řešení úloh a problémů
předkládaných nebo zkoumaných situací

Slovní úlohy

Jehlan a rotační kužel

Jehlan a rotační kužel
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9. ročník

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při M-9-4-01-b žák nalézá různá řešení předpokládaných
řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení
nebo zkoumaných situací
předkládaných nebo zkoumaných situací

Slovní úlohy

M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost,
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých
tematických a vzdělávacích oblastí

M-9-4-02-a žák řeší úlohy na prostorovou představivost

Prohlubování učiva minulých ročníků

M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost,
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých
tematických a vzdělávacích oblastí

M-9-4-02-b žák aplikuje a kombinuje poznatky a
dovednosti z různých tématických a vzdělávacích oblastí

Jehlan a rotační kužel
Prohlubování učiva minulých ročníků
Základy finanční matematiky
Základy statistiky
Jehlan a rotační kužel

ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a
vzájemnou návaznost

ICT-9-1-01-a žák ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů

Hodnota a relevance informací a informačních zdrojů,
metody a nástroje jejich ověřování

ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a
vzájemnou návaznost

ICT-9-1-01-b žák posuzuje jejich závažnost a vzájemnou
návaznost

Vývojové trendy informačních technologií

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými editory ICT-9-2-01-a žák ovládá práci s textovými a grafickými
Základy finanční matematiky
i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací
Základy statistiky
Tabulkový editor, vytváření tabulek, porovnávání dat,
jednoduché vzorce;
Textový editor
Textový editor
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ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a typografická
pravidla pro práci s textem a obrazem

9. ročník
ICT-9-2-02-a žák uplatňuje základní estetická a
typografická pravidla pro práci s textem a obrazem

Počítačová grafika, rastrové a vektorové programy

ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony o ICT-9-2-03-a žák pracuje s informacemi v souladu se
duševním vlastnictví
zákony o duševním vlastnictví

Ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright,
informační etika

ICT-9-2-04 používá informace z různých informačních
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

ICT-9-2-04-a žák používá informace z různých
informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy
mezi údaji

Internet

ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni
informace v textové, grafické a multimediální formě

ICT-9-2-05-a žák zpracuje a prezentuje na uživatelské
úrovni informace v textové, grafické a multimediální
formě

Základy statistiky
Prezentace informací (webové stránky, prezentační
programy, multimédia)
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MATEMATIKA
Počet vyučovacích hodin za týden
Celkem
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

5

5

5

5

5

5

5

5

0

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Název předmětu
Oblast

40

MATEMATIKA
Matematika a její aplikace
Vzdělávací oblast matematika a její aplikace, vzdělávací předmět matematika. Matematika je vyučována v kmenových
třídách, kde mají žáci veškeré pomůcky, nebo v počítačové učebně. Cílem je postupné osvojování prvních
matematických pojmů, početních výkonů, postupů, matematického názvosloví a způsobu jejich využití.

Charakteristika předmětu

Matematické vzdělávání v 1. období (1.-3.ročník) pomáhá žákům vnímat význam matematiky v životě. Žáci se učí
vyjadřovat pomocí čísel. Matematika rozvíjí pozornost, vytrvalost, schopnost rozlišovat, objevovat, vytvářet různé
situace. Žáci se učí svoji práci kontrolovat, srovnávat slovně i písemně, logickému myšlení, prostorovému vnímání
a poznávání geometrických zákonitostí. Matematika v tomto období rozvíjí paměť žáků, jejich představivost, tvořivost,
klade základy logického úsudku. Matematické vzdělání přispívá k formování osobnosti žáků, rozvíjí důslednost,
tvořivost, sebedůvěru, sebekontrolu aj. V prvním období základního vzdělávání má mimořádně velký význam správné
a hojné používání názorných pomůcek, kreslených znázorňování, cvičení v sestavování vlastních úloh a jejich řešení,
počítání zpaměti.
Při výuce používáme systém činnostního učení, který zahrnuje také prvky z Hejného matematiky, zařazujeme
projektovou výuku, kooperativní učení, kreativní metody výuky nebo prvky kritického myšlení. Ke každému žáku
přistupujeme individuálně, ať už se jedná o žáka s mimořádným nadáním nebo žáka se speciálními vzdělávacími
potřebami. Naším cílem je, aby všichni žáci v při učení základů matematiky v prvním období základního vzdělávání
zažívali úspěch.
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MATEMATIKA
Matematické vzdělávání v 2. období (4.-5.ročník) pomáhá žákům vnímat význam matematiky v životě. Žáci se učí
vyjadřovat pomocí čísel.
Matematika rozvíjí pozornost, vytrvalost, schopnost rozlišovat, objevovat, vytvářet různé situace. Žáci se učí svoji práci
kontrolovat, logickému myšlení, prostorové vnímání a poznávání geometrických zákonitostí. Matematika v tomto
období rozvíjí paměť žáků, jejich představivost, tvořivost, klade základy logického úsudku. Matematické vzdělání
přispívá k formování osobnosti žáků, rozvíjí důslednost, tvořivost sebedůvěru, sebekontrolu aj.
V systému individuální práce se slabšími žáky v matematice ve druhém období základního vzdělávání má mimořádně
velký význam správné a hojné používání názorných pomůcek, znázorňování, cvičení v sestavování vlastních úloh a jejich
řešení, počítání zpaměti.
Při dodržování základních zásad a metod činnostního učení, dosahují uspokojivých výsledků i žáci se speciálními
vzdělávacími potřebami.
Matematika na 2. stupni poskytuje žákům vědomosti a dovednosti potřebné pro orientaci v praktickém životě a vytváří
předpoklady pro úspěšné uplatnění ve většině oborů profesní přípravy i různých směrů studia na středních školách.
Vzdělávání v matematice je zaměřeno na užití matematiky v reálných situacích (praktické činnosti z běžného života –
nakupování, odhady, měření, náčrtky, ...) Posiluje u žáka schopnost logicky myslet, hledat nejvhodnější metody
a postupy při řešení úlohy. Důležitou součástí matematického vzdělání je osvojení rýsovacích technik, které vedou žáka
k pečlivosti a přesnosti.
Důležité je hledání souvislostí matematiky s ostatními obory, což umožní velmi dobré pochopení učiva a odstranění
„strachu z matematiky“. Výuka vede k tomu, aby žáci byli výborně připraveni pro běžné použití matematiky v životě.
Poznatky a dovednosti získané v matematice jsou předpokladem k poznávání dalších přírodovědných oborů vzdělávací
oblasti Člověk a příroda, dále v ekonomice, technice a informatice.
Matematika rozvíjí schopnost logického úsudku, paměť, představivost, tvořivost, abstraktní myšlení. Současně přispívá
k vytváření určitých rysů osobnosti jako je vytrvalost, pracovitost, kritičnost. Naučí se obhajovat výsledky své práce,
přiznávat chyby, komunikovat s lidmi, hledat cesty ke správnému řešení. Naučí se spolupracovat se spolužáky při řešení
úkolů a problémů, a tím si vytvářejí i vlastní postoj k ostatním lidem.
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MATEMATIKA
Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití.
V matematice se zvláště zaměřujeme na logický úsudek, výběr úloh z praktického života, při řešení klademe důraz na
tzv. „selský rozum“.
Do předmětu je zařazena oblast finanční gramotnosti, kde žáci využívají konkrétních příkladů ze života – úrok, úroková
míra, hypotéky a spoření. V hodinách jsou ve velké míře využívány zkušenosti a dovednosti žáků.
V činnostní oblasti žáci získávají dovednosti potřebné pro práci s tabulkami, statistickými daty a s informačními
materiály a orientují se v nich.
Matematika je v prvním období základního vzdělávání vyučována v 1. až 3. ročníku. Časová dotace je ve všech těchto
ročnících 5 vyučovacích hodin. Žáci si postupně osvojují první matematické pojmy, početní výkony, postupy,
matematické názvosloví a způsob jeho využití. Tyto vědomosti a dovednosti se žáci učí využívat také v praktickém životě.

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

Matematika je v druhém období základního vzdělávání vyučována v 4. až 5. ročníku. Časová dotace je ve všech těchto
ročnících 5 vyučovacích hodin. Žáci postupně rozvíjí a obohacují znalosti již známých matematických pojmů, početních
výkonů, postupů, matematického názvosloví a způsob jeho využití. Tyto vědomosti a dovednosti se žáci učí využívat
také v praktickém životě.
Na 2. stupni v 6. – 8. ročníku je 5hodinová týdenní dotace. V 9. ročníku je vyučován integrovaný předmět matematika
a informatika. Výuka matematiky probíhá v učebnách v budově školy, žáci využívají prostředky výpočetní techniky
(kalkulačky, vhodný počítačový software, výukové programy).
Talentovaní žáci se mohou zapojit do řešení úloh matematické olympiády, matematických soutěží, zadáváme jim
diferencované úlohy v rámci hodin matematiky.

Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

•

Matematika a její aplikace

•

Člověk a jeho svět

•

INFORMATIKA
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MATEMATIKA

•

MATEMATIKA A INFORMATIKA

•

VLASTIVĚDA

Kompetence k učení:
Metody a způsoby učení, výuka, výsledky učení, práce s informacemi, propojování a využití vědomostí
Kompetence k řešení problémů:
Analýza problému, plánování řešení, řešení problému, experimentální práce, posouzení a aplikace řešení

Kompetence komunikativní:
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Práce s informacemi (jejich výběr, třídění), způsob vyjadřování (jeho srozumitelnost a logika), písemný projev, ústní
projev, naslouchání, navazování a udržování kontaktu při komunikaci
Kompetence sociální a personální:
Přípravná fáze práce ve skupině, realizace práce ve skupině, vyhodnocení práce ve skupině, upevňování vztahů
s druhými, podložená volba osobních cílů
Kompetence občanské:
Respekt k druhým, pravidla, odmítání násilí, aktivní pomoc, samostatné jednání, respekt k právům jednotlivce
Kompetence pracovní:
Plánování, vlastní práce, hodnocení, profese, podnikatelské myšlení

Poznámky k předmětu v rámci učebního plánu

V 9. ročníku je vyučován integrovaný předmět matematika a informatika.
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Způsob hodnocení žáků

MATEMATIKA
Žáci jsou hodnoceni pedagogem, který využívá motivačně formativní hodnocení a/nebo známky. Žáci se dále učí
sebehodnocení i hodnocení ostatních pomocí popisného jazyka (jednotlivci i skupiny). Hodnocení žáků probíhá
s ohledem na individuální specifika jedince.
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

1. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

ŠVP výstupy

Učivo

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných M-3-1-01-a1 žák dokáže spočítat prvky v souborech s
situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří
množstvím do 5
soubory s daným počtem prvků

Numerace do 5 - množství 0 až 5, vytvoření představy
čísel na základě reality.

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných M-3-1-01-b1 žák dokáže vytvářet soubory s různým
situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří
množstvím prvků do 5
soubory s daným počtem prvků

Numerace do 5 - množství 0 až 5, vytvoření představy
čísel na základě reality.

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných M-3-1-01-c1 žák používá přirozená čísla do 5 k
situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří
modelování reálných situací
soubory s daným počtem prvků

Numerace do 5 - množství 0 až 5, vytvoření představy
čísel na základě reality.

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných M-3-1-01-a2 žák dokáže spočítat prvky v souborech s
situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří
množstvím do 10
soubory s daným počtem prvků

Numerace do 10 - vytvoření představy čísel na základě
reality

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných M-3-1-01-b2 žák dokáže vytvářet soubory s různým
situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří
množstvím prvků do 10
soubory s daným počtem prvků

Numerace do 10 - vytvoření představy čísel na základě
reality
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1. ročník

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných M-3-1-01-c2 žák používá přirozená čísla do 10 k
situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří
modelování reálných situací
soubory s daným počtem prvků

Numerace do 10 - vytvoření představy čísel na základě
reality

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných M-3-1-01-a3 žák dokáže spočítat prvky v souborech s
situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří
množstvím do 20
soubory s daným počtem prvků

Numerace do 20 - vytvoření představy čísel na základě
reality.

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných M-3-1-01-b3 žák dokáže vytvářet soubory s různým
situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří
množstvím prvků do 20
soubory s daným počtem prvků

Numerace do 20 - vytvoření představy čísel na základě
reality.

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných M-3-1-01-c3 žák používá přirozená čísla do 20 k
situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří
modelování reálných situací
soubory s daným počtem prvků

Numerace do 20 - vytvoření představy čísel na základě
reality.

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 M-3-1-02-a1 žák čte a zapisuje přirozená čísla do 5
000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Čísla do 5 - čtení, zápis číslic 0–5

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 M-3-1-02-b1 žák porovnává přirozená čísla do 5
000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Porovnávání čísel a množství do 5

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 M-3-1-02-c žák používá a zapisuje správně pojmy více,
000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
méně, stejně, větší, menší, rovná se

Pojmy více, méně, stejně, větší, menší, rovná se, zápis
vtahu rovnosti a nerovnosti.

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 M-3-1-02-a2 žák čte a zapisuje přirozená čísla do 10
000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Čísla do 10 - čtení, zápis

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 M-3-1-02-b2 žák porovnává přirozená čísla do 10
000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Porovnávání čísel a množství do 10

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 M-3-1-02-a3 žák čte a zapisuje přirozená čísla do 20
000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Čísla do 20 - čtení, zápis
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M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 M-3-1-02-b3 žák porovnává přirozená čísla do 20
000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Porovnávání čísel a množství do 20

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose

M-3-1-03-a1 žák se orientuje v číselné řadě do 5, dokáže Orientace v číselné řadě do 5, práce s číselnou osou,
určit, jaké číslo je před či za jiným číslem na číselné ose
posloupnost přirozených čísel, počítání po jedné.
do 5

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose

M-3-1-03-b1 žák dokáže čísla 0–5 zobrazit na číselné ose Orientace v číselné řadě do 5, práce s číselnou osou,
posloupnost přirozených čísel, počítání po jedné.

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose

M-3-1-03-a2 žák se orientuje v číselné řadě do 10, dokáže Orientace v číselné řadě do 10, práce s číselnou osou,
určit, jaké číslo je před či za jiným číslem na číselné ose
posloupnost přirozených čísel, počítání po jedné.
do 10

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose

M-3-1-03-b2 žák dokáže čísla 0–10 zobrazit na číselné
ose.

Orientace v číselné řadě do 10, práce s číselnou osou,
posloupnost přirozených čísel, počítání po jedné.

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose

M-3-1-03-c1 žák dokáže číselnou osu využít při
jednoduchých početních operacích do 5.

Jednoduché početní operace s pomocí číselné osy.

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose

M-3-1-03-c2 žák dokáže číselnou osu využít při
jednoduchých početních operacích do 10

Jednoduché početní operace s pomocí číselné osy.

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose

M-3-1-03-a3 žák se orientuje v číselné řadě do 20, dokáže Orientace v číselné řadě do 20, práce s číselnou osou,
určit, jaké číslo je před či za jiným číslem na číselné ose
posloupnost přirozených čísel, počítání po jedné
do 20

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose

M-3-1-03-b3 žák dokáže čísla 0–20 zobrazit na číselné
ose

Orientace v číselné řadě do 20, práce s číselnou osou,
posloupnost přirozených čísel, počítání po jedné

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose

M-3-1-03-c3 žák dokáže číselnou osu využít při
jednoduchých početních operacích do 20

Jednoduché početní operace s pomocí číselné osy
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M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace M-3-1-04-a1 žák provádí zpaměti početní operaci sčítání Sčítání do 5 - nejprve s názorem, poté zpaměti; odčítání
s přirozenými čísly
a odčítání do 5
do 5 - nejprve s názorem, poté zpaměti
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace M-3-1-04-a2 žák provádí zpaměti početní operace sčítání Sčítání a odčítání do 10 - nejprve s názorem, poté
s přirozenými čísly
a odčítání do 10
zpaměti
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace M-3-1-04-b žák dokáže rozložit čísla do 10 na dvě části
s přirozenými čísly

Rozklad čísel do 10

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace M-3-1-04-a3 žák provádí zpaměti početní operace sčítání Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes 10 - nejprve
s přirozenými čísly
a odčítání do 20 bez přechodu přes 10
s názorem, poté zpaměti
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace M-3-1-04-a4 žák provádí zpaměti početní operace sčítání Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10 - nejprve s
s přirozenými čísly
a odčítání do 20 s přechodem přes 10
názorem, poté zpaměti
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace

M-3-1-05-a žák řeší slovní úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace sčítání a odčítání

Řešení slovních úloh s jedním početním výkonem (bez
zápisu)

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace

M-3-1-05-b žák tvoří slovní úlohy, ve kterých modeluje
osvojené početní operace sčítání a odčítání

Tvorba slovních úloh s jedním početním výkonem

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché
převody jednotek času

M-3-2-01-a1 žák zná základní jednotky času – hodina,
minuta, vteřina

Seznámení s pojmy hodina, minuta, vteřina

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché
převody jednotek času

M-3-2-01-b1 žák dokáže určit čas na analogových
hodinách po půl hodinách – celá hodina, půl hodina

Určování času na analogových hodinách (půl hodina,
celá hodina)

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického
života

M-3-2-02-a1 žák se orientuje v českých mincích do
hodnoty 20 Kč

Peníze – obchodování a nakupování

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického
života

M-3-2-02-b1 žák zvládá početní operace sčítání a odčítání Peníze – obchodování a nakupování
spojené s nakupováním a obchodováním do 20 Kč
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M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti
čísel

M-3-2-03-a žák se orientuje v jednoduchých tabulkách,
zapisuje do tabulek

Tabulky – orientace v nich (řádek, sloupec), zapisování
do tabulek, čtení z tabulek

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

M-3-2-03-b1 žák doplňuje jednoduchá schémata a
posloupnosti přirozených čísel v oboru do 20

Schémata a posloupnosti čísel do 20

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
M-3-3-01-a žák rozezná, pojmenuje a vymodeluje
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v základní rovinné útvary; nachází jejich reprezentaci v
realitě jejich reprezentaci
realitě

Geometrické útvary – trojúhelník, čtverec, obdélník,
kruh

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
M-3-3-01-b žák rozezná, pojmenuje a vymodeluje
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v jednoduchá tělesa; nachází jejich reprezentaci v realitě
realitě jejich reprezentaci

Geometrická tělesa – krychle, kvádr, koule, válec

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje
délku úsečky

M-3-3-02-a žák porovnává velikost útvarů (užívá termíny Posuzování délky, porovnávání, pojmy velký, malý,
malý, velký, menší, větší apod.)
větší, menší, stejný...

M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné
útvary v rovině

M-3-3-03-a žák rozezná a modeluje jednoduché
souměrné útvary v rovině

Čtvercová síť – kreslení podle osy

M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné
útvary v rovině

M-3-3-03-b žák se orientuje v rovině

Pojmy vlevo, vpravo, nad, pod, uprostřed, první,
poslední, dole, hned za apod.
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

2. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

ŠVP výstupy

Učivo

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných M-3-1-01-a3 žák dokáže spočítat prvky v souborech s
situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří
množstvím do 20
soubory s daným počtem prvků

Numerace do 20 - vytvoření představy čísel na základě
reality

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace

Řešení a zapisování slovních úloh s jedním početním
výkonem

M-3-1-05-a žák řeší slovní úlohy s jedním početním
výkonem, ve kterých aplikuje osvojené početní operace

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných M-3-1-01-b3 žák dokáže vytvářet soubory s různým
situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří
množstvím prvků do 20
soubory s daným počtem prvků

Numerace do 20 - vytvoření představy čísel na základě
reality

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných M-3-1-01-c3 žák používá přirozená čísla do 20 k
situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří
modelování reálných situací
soubory s daným počtem prvků

Numerace do 20 - vytvoření představy čísel na základě
reality

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných M-3-1-01-d žák dokáže počítat do 100 po desítkách
situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří
soubory s daným počtem prvků

Numerace do 100 po desítkách, vytváření představy
čísel na základě reality
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M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných M-3-1-01-a4 žák dokáže spočítat prvky v souborech s
situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří
množstvím do 100
soubory s daným počtem prvků

Numerace do 100 po jednotkách

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných M-3-1-01-b4 žák dokáže vytvářet soubory s různým
situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří
množstvím prvků do 100
soubory s daným počtem prvků

Numerace do 100 po jednotkách

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných M-3-1-01-c4 žák používá přirozená čísla do 100 k
situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří
modelování reálných situací
soubory s daným počtem prvků

Numerace do 100 po jednotkách

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 M-3-1-02-a3 žák čte a zapisuje přirozená čísla do 20
000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Čísla do 20 - čtení, zápis

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 M-3-1-02-b3 žák porovnává přirozená čísla do 20
000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Porovnávání čísel a množství do 20

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 M-3-1-02-a4 žák čte a zapisuje přirozená čísla do 100
000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Čísla do 100 - čtení, zápis

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 M-3-1-02-b4 žák porovnává přirozená čísla do 100
000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Porovnávání čísel a množství do 100

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose

M-3-1-03-a3 žák se orientuje v číselné řadě do 20, dokáže Orientace v číselné řadě do 20, práce s číselnou osou,
určit, jaké číslo je před či za jiným číslem na číselné ose
posloupnost přirozených čísel, počítání po jedné
do 20

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose

M-3-1-03-b3 žák dokáže čísla 0–20 zobrazit na číselné
ose

Orientace v číselné řadě do 20, práce s číselnou osou,
posloupnost přirozených čísel, počítání po jedné

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose

M-3-1-03-c3 žák dokáže číselnou osu využít při
jednoduchých početních operacích do 20

Jednoduché početní operace s pomocí číselné osy
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M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose

M-3-1-03-a4 žák se orientuje v číselné řadě do 100,
dokáže určit, jaké číslo je před či za jiným číslem na
číselné ose do 100

Orientace v číselné řadě do 100, práce s číselnou osou,
posloupnost přirozených čísel

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose

M-3-1-03-b4 žák dokáže čísla 0–100 zobrazit na číselné
ose

Orientace v číselné řadě do 100, práce s číselnou osou,
posloupnost přirozených čísel

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose

M-3-1-03-c4 žák dokáže číselnou osu, využít při
jednoduchých početních operacích do 100

Jednoduché početní operace s pomocí číselné osy

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace M-3-1-04-a3 žák provádí zpaměti početní operace sčítání Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes 10
s přirozenými čísly
a odčítání do 20 bez přechodu přes 10
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace M-3-1-04-a4 žák provádí zpaměti početní operace sčítání Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10
s přirozenými čísly
a odčítání do 20 s přechodem přes 10
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace M-3-1-04-a5 žák provádí zpaměti početní operace sčítání Sčítání a odčítání do 100 po desítkách
s přirozenými čísly
a odčítání do 100 po desítkách
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace M-3-1-04-a6 žák provádí zpaměti početní operace sčítání Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes 10 s přirozenými čísly
a odčítání do 100 bez přechodu přes deset. Ke
jednociferná čísla, dvouciferná pouze celé desítky
dvouciferným číslům přičítá či odčítá jednociferná čísla,
dvouciferné pouze celé desítky
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace M-3-1-04-a7 žák provádí zpaměti početní operace sčítání Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes 10 s přirozenými čísly
a odčítání do 100 s přechodem přes 10. Ke dvouciferným jednociferná čísla, dvouciferná pouze celé desítky
číslům přičítá či odčítá jednociferná čísla, dvouciferné
pouze celé desítky
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace M-3-1-04-c1 žák provádí zpaměti početní operace
s přirozenými čísly
násobení a dělení do 5

Příprava na násobení a dělení, násobení a dělení do 5
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M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace M-3-1-04-d žák zvládá osvojené početní operace se
s přirozenými čísly
závorkami

Sčítání a odčítání se závorkami

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace

M-3-1-05-a2 žák zapisuje a řeší slovní úlohy s jedním
Řešení a zapisování slovních úloh s jedním početním
početním výkonem, ve kterých aplikuje osvojené početní výkonem
operace

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace

M-3-1-05-b žák tvoří slovní úlohy s jedním početním
výkonem, ve kterých aplikuje osvojené početní operace

Tvorba slovních úloh s jedním početním výkonem

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace

M-3-1-05-c žák zapisuje a řeší slovní úlohy se dvěma
početními výkony, ve kterých aplikuje osvojené početní
operace

Řešení a zapisování slovních úloh se dvěma početními
výkony

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace

M-3-1-05-d žák tvoří slovní úlohy se dvěma početními
výkony, ve kterých aplikuje osvojené početní operace

Tvorba slovních úloh se dvěma početními výkony

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché
převody jednotek času

M-3-2-01-a1 žák zná základní jednotky času – hodina,
minuta, vteřina

Seznámení s pojmy hodina, minuta, vteřina

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché
převody jednotek času

M-3-2-01-b1 žák dokáže určit čas na analogových
hodinách po půl hodinách – celá hodina, půl hodina

Určování času na analogových hodinách (půl hodina,
celá hodina)

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché
převody jednotek času

M-3-2-01-a2 žák provádí jednoduché převody jednotek
času

Převody jednotek času

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché
převody jednotek času

M-3-2-01-b2 žák dokáže určit čas na analogových
hodinách po čtvrt hodinách – celá hodina, půl hodina,
čtvrt hodina, třičtvrtě hodina

Určování času na analogových hodinách (půl hodina,
celá hodina, čtvrt hodina, třičtvrtě hodina)

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché
převody jednotek času

M-3-2-01-b3 žák dokáže určit čas na analogových i
Určování času na analogových i digitálních hodinách
digitálních hodinách po čtvrt hodinách – celá hodina, půl (půl hodina, celá hodina, čtvrt hodina, třičtvrtě hodina)
hodina, čtvrt hodina, třičtvrtě hodina
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M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického
života

M-3-2-02-a1 žák se orientuje v českých mincích do
hodnoty 20 Kč

Peníze – obchodování a nakupování

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického
života

M-3-2-02-a2 žák se orientuje v českých bankovkách a
mincích, v jejich hodnotě

Peníze – obchodování a nakupování

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického
života

M-3-2-02-b2 žák zvládá početní operace spojené s
nakupováním a obchodováním do 100 Kč

Peníze – obchodování a nakupování

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického
života

M-3-2-02-c1 žák zná základní jednotku hmotnosti –
kilogram; uvede příklad toho, co se váží v kilogramech

Jednotky hmotnosti – kilogram

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického
života

M-3-2-02-d1 žák zná základní jednotku objemu – litr;
uvede příklad toho, co se měří na litry

Jednotky objemu – litr

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického
života

M-3-2-02-e1 žák zná základní jednotky délky – metr,
centimetr, milimetr; ví, co se v těchto jednotkách měří,
co je méně a co více

Jednotky délky – metr, centimetr, milimetr

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

M-3-2-03-a žák se orientuje v jednoduchých tabulkách,
zapisuje do tabulek

Tabulky – orientace v nich (řádek, sloupec), zapisování
do tabulek, čtení z tabulek

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

M-3-2-03-b2 žák doplňuje jednoduchá schémata a
posloupnosti přirozených čísel v oboru do 100

Schémata a posloupnosti čísel do 100

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
M-3-3-01-a žák rozezná, pojmenuje a vymodeluje
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v základní rovinné útvary; nachází jejich reprezentaci v
realitě jejich reprezentaci
realitě

Geometrické tvary – čtverec, obdélník, trojúhelník,
kruh, více úhelník

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
M-3-3-01-b žák rozezná, pojmenuje a vymodeluje
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v jednoduchá tělesa; nachází jejich reprezentaci v realitě
realitě jejich reprezentaci

Geometrická tělesa – krychle, kvádr, jehlan, kužel,
koule, válec
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M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
M-3-3-01-c žák rozezná, pojmenuje a narýsuje druhy čar Druhy čar – přímá, křivá, lomená
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v
realitě jejich reprezentaci
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
M-3-3-01-d1 žák rozezná, pojmenuje a narýsuje přímku a Přímka a úsečka
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v úsečku
realitě jejich reprezentaci
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
M-3-3-01-e žák rozeznává a vyznačuje body v rovině a na Vyznačování bodů – v prostoru, na čáře, pojmenování
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v čáře; umí pojmenovat vrcholy geometrických útvarů
vrcholů geometrických tvarů
realitě jejich reprezentaci
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
M-3-3-01-f žák dokáže spojit body v rovině přímými
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v čarami
realitě jejich reprezentaci

Spojování bodů přímými čarami

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje
délku úsečky

M-3-3-02-b žák porovná velikost, odhadne a změří délku Délka čar – porovnávání, odhad a měření délky úseček
úseček v centimetrech

M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné
útvary v rovině

M-3-3-03-c žák dokáže pracovat se čtvercovou sítí,
narýsovat do ní dle instrukcí geometrické útvary

Čtvercová síť – rýsování do čtvercové sítě, osová
souměrnost

M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné
útvary v rovině

M-3-3-03-d žák dokáže při práci se čtvercovou sítí
využívat princip osové souměrnosti

Čtvercová síť – rýsování do čtvercové sítě, osová
souměrnost
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

3. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

ŠVP výstupy

Učivo

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných M-3-1-01-a4 žák dokáže spočítat prvky v souborech s
situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří
množstvím do 100
soubory s daným počtem prvků

Numerace do 100 po jednotkách

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných M-3-1-01-b4 žák dokáže vytvářet soubory s různým
situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří
množstvím prvků do 100
soubory s daným počtem prvků

Numerace do 100 po jednotkách

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných M-3-1-01-c4 žák používá přirozená čísla do 100 k
situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří
modelování reálných situací
soubory s daným počtem prvků

Numerace do 100 po jednotkách

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných M-3-1-01-e žák se orientuje v souborech s množstvím do Přirozená čísla do 1000 - numerace, vytvoření
situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří
1000
představy čísel na základě názoru
soubory s daným počtem prvků
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 M-3-1-02-a4 žák čte a zapisuje přirozená čísla do 100
000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Čísla do 100 - čtení, zápis
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M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 M-3-1-02-b4 žák porovnává přirozená čísla do 100
000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Porovnávání čísel a množství do 100

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 M-3-1-02-a5 žák čte a zapisuje přirozená čísla do 1000
000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Čísla do 1000 - čtení, zápis

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 M-3-1-02-b5 žák porovnává přirozená čísla do 1000
000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Porovnávání čísel a množství do 1000

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose

M-3-1-03-a4 žák se orientuje v číselné řadě do 100,
dokáže určit, jaké číslo je před či za jiným číslem na
číselné ose do 100

Orientace v číselné řadě do 100, práce s číselnou osou,
posloupnost přirozených čísel

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose

M-3-1-03-b4 žák dokáže čísla 0–100 zobrazit na číselné
ose

Orientace v číselné řadě do 100, práce s číselnou osou,
posloupnost přirozených čísel

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose

M-3-1-03-c4 žák dokáže číselnou osu, využít při
jednoduchých početních operacích do 100

Jednoduché početní operace s pomocí číselné osy

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose

M-3-1-03-a5 žák se orientuje v číselné řadě do 1000,
dokáže určit, jaké číslo je před či za jiným číslem na
číselné ose do 1000

Orientace v číselné řadě do 1000, práce s číselnou
osou, posloupnost přirozených čísel

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose

M-3-1-03-b5 žák dokáže čísla 0–1000 zobrazit na číselné
ose

Orientace v číselné řadě do 1000, práce s číselnou
osou, posloupnost přirozených čísel

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose

M-3-1-03-c5 žák dokáže číselnou osu, využít při
jednoduchých početních operacích do 1000

Jednoduché početní operace s pomocí číselné osy

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace M-3-1-04-c1 žák provádí zpaměti početní operace
s přirozenými čísly
násobení a dělení do 5

Příprava na násobení a dělení, násobení a dělení do 5
Příprava na násobení a dělení, násobení a dělení do 10
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M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace M-3-1-04-c2 žák provádí zpaměti početní operace
s přirozenými čísly
násobení a dělení do 10

Příprava na násobení a dělení, násobení a dělení do 10

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace M-3-1-04-e žák zvládá písemné sčítání a odčítání
s přirozenými čísly

písemné sčítání a odčítání

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace M-3-1-04-a7 žák provádí zpaměti početní operace sčítání Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes 10 s přirozenými čísly
a odčítání do 100 s přechodem přes 10. Ke dvouciferným jednociferná čísla, dvouciferná pouze celé desítky
číslům přičítá či odčítá jednociferná čísla, dvouciferné
pouze celé desítky
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace M-3-1-04-d žák zvládá osvojené početní operace se
s přirozenými čísly
závorkami

Sčítání a odčítání se závorkami

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace M-3-1-04-f žák zaokrouhluje na desítky a stovky
s přirozenými čísly

Zaokrouhlování na 10 a 100

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace M-3-1-04-a8 žák provádí zpaměti početní operace sčítání Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes 10 - ke
s přirozenými čísly
a odčítání do 100 bez přechodu přes 10, ke dvouciferným dvouciferným číslům přičítá či odčítá dvouciferná čísla
číslům přičítá či odčítá dvouciferná čísla
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace M-3-1-04-a9 žák provádí zpaměti početní operace sčítání Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes 10 - ke
s přirozenými čísly
a odčítání do 100 s přechodem přes 10, ke dvouciferným dvouciferným číslům přičítá či odčítá dvouciferná čísla
číslům přičítá či odčítá dvouciferná čísla
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace M-3-1-04-g1 žák vynásobí dvoumístná čísla
s přirozenými čísly
jednomístným činitelem za pomoci rozkladu čísel na
desítky a jednotky

Násobení dvoumístných čísel jednomístným činitelem
za pomoci rozkladu čísel na desítky a jednotky

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace M-3-1-04-h žák zvládá písemné násobení dvoumístného
s přirozenými čísly
čísla jednomístným činitelem

Písemné násobení dvoumístných čísel jednomístným
činitelem
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M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace M-3-1-04-g2 žák vydělí dvoumístná čísla jednomístným
s přirozenými čísly
dělitelem za pomoci rozkladu čísel na desítky a jednotky

Písemné násobení dvoumístných čísel jednomístným
činitelem
Sčítání a odčítání do 1000 po stovkách

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace M-3-1-04-a10 žák provádí zpaměti početní operace
s přirozenými čísly
sčítání a odčítání do 1000 po stovkách

Dělení dvoumístných čísel jednomístným dělitelem za
pomoci rozkladu čísel na desítky a jednotky

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace M-3-1-04-a11 žák provádí zpaměti početní operace
s přirozenými čísly
sčítání a odčítání do 1000 bez přechodu přes 100, k
trojciferným číslům přičítá a odčítá dvouciferná čísla

Sčítání a odčítání do 1000 bez přechodu přes 100–k
trojciferným číslům přičítá a odčítá dvouciferná čísla

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace M-3-1-04-a12 žák provádí zpaměti početní operace
s přirozenými čísly
sčítání a odčítání do 1000 s přechodem přes 100, k
trojciferným číslům přičítá a odčítá dvouciferná čísla

Sčítání a odčítání do 1000 s přechodem přes 100–k
trojciferným číslům přičítá a odčítá dvouciferná čísla

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace M-3-1-04-a13 žák provádí zpaměti početní operace
s přirozenými čísly
sčítání a odčítání do 1000 bez přechodu přes 100, k
trojciferným číslům přičítá a odčítá trojciferná čísla

Sčítání a odčítání do 1000 bez přechodu přes 100–k
trojciferným číslům přičítá a odčítá trojciferná čísla

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace M-3-1-04-a14 žák provádí zpaměti početní operace
s přirozenými čísly
sčítání a odčítání do 1000 s přechodem přes 100, k
trojciferným číslům přičítá a odčítá trojciferná čísla

Sčítání a odčítání do 1000 s přechodem přes 100–k
trojciferným číslům přičítá a odčítá trojciferná čísla

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace M-3-1-04-i1 žák zvládá početní operaci dělení se zbytkem Dělení se zbytkem
s přirozenými čísly
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace M-3-1-04-c3 žák provádí zpaměti početní operace
s přirozenými čísly
násobení a dělení 10 a 100
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace

Násobení a dělení 10 a 100

M-3-1-05-a2 žák zapisuje a řeší slovní úlohy s jedním
Řešení a zapisování slovních úloh s jedním početním
početním výkonem, ve kterých aplikuje osvojené početní výkonem
operace
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M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace

M-3-1-05-b žák tvoří slovní úlohy s jedním početním
výkonem, ve kterých aplikuje osvojené početní operace

Tvorba slovních úloh s jedním početním výkonem

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace

M-3-1-05-c žák zapisuje a řeší slovní úlohy se dvěma
početními výkony, ve kterých aplikuje osvojené početní
operace

Řešení a zapisování slovních úloh se dvěma početními
výkony

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace

M-3-1-05-d žák tvoří slovní úlohy se dvěma početními
výkony, ve kterých aplikuje osvojené početní operace

Tvorba slovních úloh se dvěma početními výkony

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché
převody jednotek času

M-3-2-01-b3 žák dokáže určit čas na analogových i
Určování času na analogových i digitálních hodinách
digitálních hodinách po čtvrt hodinách – celá hodina, půl (půl hodina, celá hodina, čtvrt hodina, třičtvrtě hodina)
hodina, čtvrt hodina, třičtvrtě hodina

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché
převody jednotek času

M-3-2-01-a2 žák provádí jednoduché převody jednotek
času

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché
převody jednotek času

M-3-2-01-b4 žák se orientuje ve 24hodinovém schématu, 24hodinové schéma, určování času na minuty
dokáže určit čas na minuty

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického
života

M-3-2-02-b3 žák zvládá početní operace spojené s
nakupováním a obchodováním do 1000 Kč

Peníze – obchodování a nakupování

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického
života

M-3-2-02-c2 žák zná základní jednotku hmotnosti –
kilogram, gram, tuna; uvede příklad toho, co se v těchto
jednotkách váží; provádí jednoduché převody těchto
jednotek

Jednotky hmotnosti – kilogram, gram, tuna; jejich
jednoduché převody

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického
života

M-3-2-02-d1 žák zná základní jednotku objemu – litr,
mililitr, hektolitr; uvede příklad toho, co se v těchto
jednotkách měří, provádí jednoduché převody těchto
jednotek

Jednotky objemu – litr, mililitr, hektolitr; jejich
jednoduché převody

Převody jednotek času
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M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického
života

M-3-2-02-e1 žák zná základní jednotky délky – kilometr,
metr, centimetr, milimetr, decimetr; ví co se v těchto
jednotkách měří, provádí jednoduché převody těchto
jednotek

Jednotky délky – kilometr, metr, centimetr, milimetr,
decimetr; jejich jednoduché převody

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

M-3-2-03-a Žák se orientuje v jednoduchých tabulkách,
zapisuje do tabulek.

Tabulky – orientace v nich (řádek, sloupec), zapisování
do tabulek, čtení z tabulek

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

M-3-2-03-b3 žák doplňuje jednoduchá schémata a
posloupnosti přirozených čísel v oboru do 1000

Schémata a posloupnosti čísel do 1000

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
M-3-3-01-a žák rozezná, pojmenuje a vymodeluje
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v základní rovinné útvary; nachází jejich reprezentaci v
realitě jejich reprezentaci
realitě

Geometrické tvary – čtverec, obdélník, trojúhelník,
kruh, mnohoúhelník

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
M-3-3-01-b žák rozezná, pojmenuje a vymodeluje
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v jednoduchá tělesa; nachází jejich reprezentaci v realitě
realitě jejich reprezentaci

Geometrická tělesa – krychle, kvádr, jehlan, kužel,
koule, válec

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
M-3-3-01-d2 žák rozezná, pojmenuje a narýsuje přímku,
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v polopřímku a úsečku; zvládá přenášení úseček; najde
realitě jejich reprezentaci
střed úsečky

Přímka, polopřímka a úsečka, přenášení úseček;
hledání středu úsečky

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
M-3-3-01-g žák ví, co je úhel; rozezná pravý úhel
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v
realitě jejich reprezentaci

Seznámení s úhly, pravý úhel

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
M-3-3-01-f žák rozezná a pojmenuje rovnoběžky,
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v různoběžky a kolmice
realitě jejich reprezentaci

Seznámení s rovnoběžkami, různoběžkami a kolmicemi
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M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
M-3-3-01-h žák umí narýsovat trojúhelník
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v
realitě jejich reprezentaci

Rýsování trojúhelníku

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
M-3-3-01-i žák umí narýsovat kružnici
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v
realitě jejich reprezentaci

Rýsování kružnice

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje
délku úsečky

M-3-3-02-b žák porovná velikost, odhadne a změří délku Délka čar – porovnávání, odhad a měření délky úseček
úseček v centimetrech

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje
délku úsečky

M-3-3-02-c žák umí spočítat obvod mnohoúhelníku

Obvod – trojúhelníku, čtverce, obdélníku

M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné
útvary v rovině

M-3-3-03-c žák dokáže pracovat se čtvercovou sítí,
narýsovat do ní dle instrukcí geometrické útvary

Čtvercová síť – rýsování do čtvercové sítě, osová
souměrnost

M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné
útvary v rovině

M-3-3-03-d žák dokáže při práci se čtvercovou sítí
využívat princip osové souměrnosti

Čtvercová síť – rýsování do čtvercové sítě, osová
souměrnost
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•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném
počítání komutativnost a asociativnost sčítání a
násobení

M-5-1-01-a1 žák při pamětném i písemném sčítání a Přirozená čísla do 10 000
odčítání do 10 000 pracuje s příklady tak, aby dosáhl
co největší efektivity a žák přiměřeného tempa

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném
počítání komutativnost a asociativnost sčítání a
násobení

M-5-1-01-b1 žák při pamětném i písemném
násobení a dělení do 10 000 pracuje s příklady tak,
aby dosáhl co největší efektivity a žák přiměřeného
tempa

Přirozená čísla do 10 000

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném
počítání komutativnost a asociativnost sčítání a
násobení

M-5-1-01-c1 žák při pamětném i písemném sčítání,
odčítání, násobení a dělení pracuje s příklady tak,
aby dosáhl co největší efektivity a žák přiměřeného
tempa do 10 000

Přirozená čísla do 10 000, pořadí operací – plus,
mínus, krát, děleno, závorky

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném
počítání komutativnost a asociativnost sčítání a
násobení

M-5-1-01-a2 žák při pamětném i písemném sčítání a Přirozená čísla do 100 000
odčítání do 100 000 pracuje s příklady tak, aby
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dosáhl co největší efektivity a žák přiměřeného
tempa

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném
počítání komutativnost a asociativnost sčítání a
násobení

M-5-1-01-b2 žák při pamětném i písemném
Přirozená čísla do 100 000
násobení a dělení s využitím znalosti pořadí operací
do 100 000 pracuje s příklady tak, aby dosáhl co
největší efektivity a žák přiměřeného tempa

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném
počítání komutativnost a asociativnost sčítání a
násobení

M-5-1-01-c2 žák při pamětném i písemném sčítání,
odčítání, násobení a dělení pracuje s příklady tak,
aby dosáhl co největší efektivity a žák přiměřeného
tempa do 100 000

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném
počítání komutativnost a asociativnost sčítání a
násobení

M-5-1-01-a3 žák při pamětném i písemném sčítání a Přirozená čísla do 1 000 000
odčítání do 100 000 pracuje s příklady tak, aby
dosáhl co největší efektivity a žák přiměřeného
tempa

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném
počítání komutativnost a asociativnost sčítání a
násobení

M-5-1-01-b3 žák při pamětném i písemném
násobení a dělení do 1 000 000 pracuje s příklady
tak, aby dosáhl co největší efektivity a žák
přiměřeného tempa

Přirozená čísla do 1 000 000

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném
počítání komutativnost a asociativnost sčítání a
násobení

M-5-1-01-c3 žák při pamětném i písemném sčítání,
odčítání, násobení a dělení pracuje s příklady tak,
aby dosáhl co největší efektivity a žák přiměřeného
tempa do 1 000 000

Přirozená čísla do 1 000 000, pořadí operací – plus,
mínus, krát, děleno, závorky

ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích,

M-5-2-04-a žák se orientuje v základních formách
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích

Slovní úlohy s penězi z praktického života s
využitím znalostí školské matematiky

Přirozená čísla do 100 000, pořadí operací – plus,
mínus, krát, děleno, závorky
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odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené
peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace
všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si
půjčovat a jak vracet dluhy
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v
oboru přirozených čísel

M- 5-1-02-a1 žák písemně sčítá přirozená čísla do 10 Písemné sčítání a odčítání čísel do 10 000
000

ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách
M-5-2-04-b žák umí základní jednotky délky,
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích,
objemu, hmotnosti a času
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené
peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace
všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si
půjčovat a jak vracet dluhy

Jednotky délky, hmotnosti, objemu, času

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v
oboru přirozených čísel

Písemné sčítání a odčítání čísel do 10 000

M-5-1-02-b1 žák písemně odčítá přirozená čísla do
10 000

ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách
M-5-2-04-c žák umí aplikovat a porovnat závislost
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích,
ceny a měrné hodnoty výrobku, umí a aplikuje
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené
znalosti základních měnných jednotek
peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace
všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si
půjčovat a jak vracet dluhy

Slovní úlohy

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v
oboru přirozených čísel

M-5-1-02-a2 žák písemně sčítá přirozená čísla do
100 000

Písemné sčítání a odčítání čísel do 100 000

ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích,

M-5-2-04-d žák umí převody měny ČR, odhadne a
zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze,

Měna ČR, slovní úlohy
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odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené
peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace
všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si
půjčovat a jak vracet dluhy
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v
oboru přirozených čísel

M-5-1-02-b2 žák písemně odčítá přirozená čísla do
100 000

Písemné sčítání a odčítání čísel do 100 000

ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách
M-5-2-04-e žák umí řešit a vytvořit jednoduché
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích,
úlohy v závislosti na čase, ovládá jednotky času
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené
peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace
všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si
půjčovat a jak vracet dluhy

Finanční matematika – půjčka, úroky, spoření

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v
oboru přirozených čísel

Písemné sčítání a odčítání čísel do 1 000 000

M-5-1-02-a3 žák písemně sčítá přirozená čísla do 1
000 000

ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách
M-5-2-04-f žák na příkladu ukáže nemožnost
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích,
realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené
spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy
peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace
všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si
půjčovat a jak vracet dluhy

Finanční matematika – půjčka, úroky, spoření

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v
oboru přirozených čísel

M-5-1-02-b3 žák písemně odčítá přirozená čísla do 1 Písemné sčítání a odčítání čísel do 1 000 000
000 000

ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích,

M-5-2-04-g žák vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat
a jak vracet dluhy

Finanční matematika – půjčka, úroky, spoření
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odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené
peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace
všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si
půjčovat a jak vracet dluhy
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v
oboru přirozených čísel

M-5-1-02-c1 žák písemně násobí jednomístným do
10 000

Písemné násobení jednomístným a dvoumístným
činitelem do 10 000

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v
oboru přirozených čísel

M-5-1-02-d1 žák písemně násobí dvoumístným
činitelem do 10 000

Písemné násobení jednomístným a dvoumístným
činitelem do 10 000

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v
oboru přirozených čísel

M-5-1-02-c2 žák písemně násobí jednomístným do
100 000

Písemné násobení jednomístným a dvoumístným
činitelem do 100 000

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v
oboru přirozených čísel

M-5-1-02-d2 žák písemně násobí dvoumístným
činitelem do 100 000

Písemné násobení jednomístným a dvoumístným
činitelem do 100 000

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v
oboru přirozených čísel

M-5-1-02-c3 žák písemně násobí jednomístným do 1 Písemné násobení jednomístným činitelem do 1
000 000
000 000

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v
oboru přirozených čísel

M-5-1-02-e1 žák písemně dělí jednomístným
dělitelem, provádí předběžný odhad výsledku

Písemné dělení jednomístným dělitelem,
znázorňování a rozvinutý zápis, předběžný odhad
výsledku do 10 000

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v
oboru přirozených čísel

M-5-1-02-e2 žák písemně dělí jednomístným
dělitelem, provádí předběžný odhad výsledku a
zkoušku

Písemné dělení jednomístným dělitelem,
předběžný odhad výsledku, zkouška, práce s
chybou do 100 000

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí
odhady a kontroluje výsledky početních operací v
oboru přirozených čísel

M-5-1-03-a1 žák zaokrouhluje přirozená čísla,
kontroluje zkouškou výsledky početních operací do
10 000

Zaokrouhlování přirozených čísel do 10 000
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M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí
odhady a kontroluje výsledky početních operací v
oboru přirozených čísel

M-5-1-03-b1 žák zaokrouhluje přirozená čísla,
provádí předběžný odhad výsledků do 10 000

Zaokrouhlování přirozených čísel do 10 000

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí
odhady a kontroluje výsledky početních operací v
oboru přirozených čísel

M-5-1-03-a2 žák zaokrouhluje přirozená čísla,
kontroluje zkouškou výsledky početních operací do
100 000

Zaokrouhlování přirozených čísel do 100 000

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí
odhady a kontroluje výsledky početních operací v
oboru přirozených čísel

M-5-1-03-b2 žák zaokrouhluje přirozená čísla,
provádí předběžný odhad výsledků do 100 000

Zaokrouhlování přirozených čísel do 100 000

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí
odhady a kontroluje výsledky početních operací v
oboru přirozených čísel

M-5-1-03-a3 žák zaokrouhluje přirozená čísla,
kontroluje zkouškou výsledky početních operací do
1 000 000

Zaokrouhlování přirozených čísel do 1 000 000

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí
odhady a kontroluje výsledky početních operací v
oboru přirozených čísel

M-5-1-03-b3 žák zaokrouhluje přirozená čísla,
provádí předběžný odhad výsledků do 1 000 000

Zaokrouhlování přirozených čísel do 1 000 000

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru
přirozených čísel

M-5-1-04-a žák vyřeší a vytvoří slovní úlohu s jedním Slovní úlohy s jednou či se dvěma početními
početním úkonem, ve které použije naučené početní operacemi
operace

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru
přirozených čísel

M-5-1-04-b žák vyřeší a vytvoří slovní úlohu se
dvěma početními úkony, ve které použije naučené
početní operace

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis M-5-1-05-a žák umí znázornit a vymodelovat
ve formě zlomku
rozdělení celku na stejné části

Slovní úlohy s jednou či se dvěma početními
operacemi
Zlomky
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M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis M-5-1-05-b žák umí znázornit rozdělení celku na
ve formě zlomku
stejné části a zapíše je ve formě zlomku

Zlomky

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis M-5-1-05-c žák umí znázornit a porovnat rozdělení
ve formě zlomku
celku na stejné části a zapíše je ve formě zlomku

Slovní úlohy se zlomky

M-5-1-08 porozumí významu znaku „- „pro zápis
celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na
číselné ose

M-5-1-08-a žák rozumí pojmu záporné číslo, vyznačí Záporná čísla
ho na číselné ose.

M-5-1-08 porozumí významu znaku „- „pro zápis
celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na
číselné ose

M-5-1-08-b žák umí modelovat příklady využití
záporných čísel

Záporná čísla v praxi

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data

M-5-2-01-a žák umí vyhledat a třídit data

Práce s daty

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data

M-5-2-01-b žák umí sbírat a třídit a vyhodnotit data Práce s daty

M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy

M-5-2-02-a žák přečte nebo sestaví jednoduchou
tabulku

Tabulky

M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy

M-5-2-02-b žák přečte nebo sestaví jednoduchý
diagram

Kruhové a sloupcové diagramy

M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy

M-5-2-02-c žák přečte a vyhodnotí jednoduchý jízdní Jízdní řády
řád

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné
útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici);
užívá jednoduché konstrukce

M-5-3-01-a žák narýsuje a znázorní čtverec a
obdélník; užívá jednoduché konstrukce

Čtverec, obdélník
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M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné
útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici);
užívá jednoduché konstrukce

M-5-3-01-b žák narýsuje a znázorní trojúhelník užívá Trojúhelník
jednoduché konstrukce

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné
útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici);
užívá jednoduché konstrukce

M-5-3-01-c žák narýsuje a znázorní základní rovinné Kružnice
útvary kružnici; užívá jednoduché konstrukce

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné
útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici);
užívá jednoduché konstrukce

M-5-3-01-d žák rozlišuje základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici) jejich
vlastnosti a základní jednoduché konstrukce

Rovinné útvary a jejich vlastnosti

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku M-5-3-02-a žák rozezná a určí základní útvary v
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením
rovině – lomená čára, přímka, polopřímka, úsečka,
délek jeho stran
čtverec, kružnice, obdélník, trojúhelník, kruh,
čtyřúhelník, mnohoúhelník

Rovinné útvary a jejich vlastnosti, přímka,
polopřímka, úsečka

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku M-5-3-02-b žák určí délku úsečky; sčítá a odčítá
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením
graficky úsečky
délek jeho stran

Úsečka a její vlastnosti

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku M-5-3-02-c žák určí délku lomené čáry
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením
délek jeho stran

Úsečka a lomená čára

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku M-5-3-02-d žák určí obvod mnohoúhelníku sečtením Mnohoúhelníky
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením
délek jeho stran
délek jeho stran
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M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku M-5-3-02-e žák určí délku úsečky; rozezná a umí
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením
určit jednotky délky a jejich převody
délek jeho stran

Jednotky délky

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice

M-5-3-03-a žák sestrojí kolmice, určí a sestrojí pravý Kolmice a rovnoběžky
úhel

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice

M-5-3-03-b žák sestrojí rovnoběžky

Kolmice a rovnoběžky

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice

M-5-3-03-c1 žák umí vyřešit konstrukční úlohu a
uplatní postupy konstrukce rovnoběžek a kolmic

Konstrukce rovinných útvarů

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě
a užívá základní jednotky obsahu

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě M-5-3-04-a žák určí obsah rovinného obrazce
a užívá základní jednotky obsahu
pomocí čtvercové sítě

Práce ve čtvercové síti

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě M-5-3-04-b1 žák rozezná a užívá základní jednotky
a užívá základní jednotky obsahu
obsahu

Základní jednotky obsahu, práce se čtvercovou sítí

M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu
souměrnosti útvaru překládáním papíru

M-5-3-05-a žák určí osu souměrnosti útvaru
překládáním papíru

Osa souměrnosti

M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu
souměrnosti útvaru překládáním papíru

M-5-3-05-b žák rozpozná a znázorní ve čtvercové síti Osově souměrné útvary
jednoduché osově souměrné útvary

M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a M-5-4-01-a žák řeší jednoduché praktické slovní
problémy, jejichž řešení je do značné míry
úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry

Číselné a obrázkové řady, prostorová představivost
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nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech
školské matematiky

nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech
školské matematiky

M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a
problémy, jejichž řešení je do značné míry
nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech
školské matematiky

M-5-4-01-b žák řeší jednoduché úlohy z praktického Finanční matematika, aplikační úlohy rodinného
života jejichž řešení je do značné míry nezávislé na rozpočtu, cestování, mezioborové úlohy
obvyklých postupech a algoritmech školské
matematiky
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5. ročník
•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném
počítání komutativnost a asociativnost sčítání a
násobení

M-5-1-01-a4 žák při pamětném i písemném sčítání a Přirozená čísla do 10 000 000
odčítání do 10 000 000 pracuje s příklady tak, aby
dosáhl co největší efektivity a žák přiměřeného
tempa

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném
počítání komutativnost a asociativnost sčítání a
násobení

M-5-1-01-b4 žák při pamětném i písemném
Přirozená čísla do 10 000 000
násobení a dělení s využitím znalosti pořadí operací
do 10 000 000 pracuje s příklady tak, aby dosáhl co
největší efektivity a žák přiměřeného tempa

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném
počítání komutativnost a asociativnost sčítání a
násobení

M-5-1-01-c4 žák při pamětném i písemném sčítání,
odčítání, násobení a dělení pracuje s příklady tak,
aby dosáhl co největší efektivity a žák přiměřeného
tempa do 10 000 000

Přirozená čísla do 10 000 000, pořadí operací –
plus, mínus, krát, děleno, závorky
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M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném
počítání komutativnost a asociativnost sčítání a
násobení

M-5-1-01-a5 žák při pamětném i písemném sčítání a Přirozená čísla do 100 000 000
odčítání do 100 000 000 pracuje s příklady tak, aby
dosáhl co největší efektivity a žák přiměřeného
tempa

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném
počítání komutativnost a asociativnost sčítání a
násobení

M-5-1-01-b5 žák při pamětném i písemném
Přirozená čísla do 100 000 000
násobení a dělení do 100 000 000 pracuje s příklady
tak, aby dosáhl co největší efektivity a žák
přiměřeného tempa

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném
počítání komutativnost a asociativnost sčítání a
násobení

M-5-1-01-c5 žák při pamětném i písemném sčítání,
odčítání, násobení a dělení pracuje s příklady tak,
aby dosáhl co největší efektivity a žák přiměřeného
tempa do 100 000 000

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném
počítání komutativnost a asociativnost sčítání a
násobení

M-5-1-01-a6 žák při pamětném i písemném sčítání a Přirozená čísla do 1 000 000 000
odčítání do 1 000 000 000 pracuje s příklady tak, aby
dosáhl co největší efektivity a žák přiměřeného
tempa

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném
počítání komutativnost a asociativnost sčítání a
násobení

M-5-1-01-b6 žák při pamětném i písemném
násobení a dělení do 1 000 000 000 pracuje s
příklady tak, aby dosáhl co největší efektivity a žák
přiměřeného tempa

Přirozená čísla do 1 000 000 000

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném
počítání komutativnost a asociativnost sčítání a
násobení

M-5-1-01-c6 žák při pamětném i písemném sčítání,
odčítání, násobení a dělení pracuje s příklady tak,
aby dosáhl co největší efektivity a žák přiměřeného
tempa do 1 000 000 000

Přirozená čísla do 1 000 000 000, pořadí operací –
plus, mínus, krát, děleno, závorky

Přirozená čísla do 100 000 000, pořadí operací –
plus, mínus, krát, děleno, závorky
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M-5-1-02 provádí písemné početní operace v
oboru přirozených čísel

M-5-1-02-a4 žák písemně sčítá přirozená čísla do 1
000 000 000

Písemné sčítání a odčítání čísel do 1 000 000 000

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v
oboru přirozených čísel

M-5-1-02-b4 žák písemně odčítá přirozená čísla do 1 Písemné sčítání a odčítání čísel do 1 000 000 000
000 000 000

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v
oboru přirozených čísel

M-5-1-02-c4 žák písemně násobí jednomístným
činitelem do 1 000 000 000

Písemné násobení jednomístným a dvoumístným
činitelem do 1 000 000 000

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v
oboru přirozených čísel

M-5-1-02-d3 žák písemně násobí dvoumístným
činitelem do 1 000 000

Písemné násobení jednomístným a dvoumístným
činitelem do 1 000 000

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v
oboru přirozených čísel

M-5-1-02-d4 žák písemně násobí dvoumístným
činitelem do 1 000 000 000

Písemné násobení jednomístným a dvoumístným
činitelem do 1 000 000 000

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v
oboru přirozených čísel

M-5-1-02-e3 žák písemně dělí jednomístným
dělitelem, provádí předběžný odhad výsledku do 1
000 000 000

Písemné dělení jednomístným dělitelem,
znázorňování a rozvinutý zápis, předběžný odhad
výsledku do 1 000 000 000

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí
odhady a kontroluje výsledky početních operací v
oboru přirozených čísel

M-5-1-03-a4 žák zaokrouhluje přirozená čísla,
kontroluje zkouškou výsledky početních operací do
1 000 000 000

Zaokrouhlování přirozených čísel do 1 000 000 000

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí
odhady a kontroluje výsledky početních operací v
oboru přirozených čísel

M-5-1-03-b4 žák zaokrouhluje přirozená čísla,
provádí předběžný odhad výsledků do 1 000 000
000

Zaokrouhlování přirozených čísel do 1 000 000 000

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru
přirozených čísel

M-5-1-04-a žák vyřeší a vytvoří slovní úlohu s jedním Slovní úlohy s jednou či se dvěma početními
početním úkonem, ve které použije naučené početní operacemi
operace
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M-5-1-04-b žák vyřeší a vytvoří slovní úlohu se
dvěma početními úkony, ve které použije naučené
početní operace

Slovní úlohy s jednou či se dvěma početními
operacemi

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis M-5-1-05-a žák umí znázornit a vymodelovat
ve formě zlomku
rozdělení celku na stejné části

Zlomky

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis M-5-1-05-b žák umí znázornit rozdělení celku na
ve formě zlomku
stejné části a zapíše je ve formě zlomku

Zlomky

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis M-5-1-05-c žák umí znázornit a porovnat rozdělení
ve formě zlomku
celku na stejné části a zapíše je ve formě zlomku

Slovní úlohy se zlomky

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis M-5-1-06-a žák umí znázornit a vymodelovat sčítání Sčítání a odčítání zlomků
ve formě zlomku
zlomků se stelným jmenovatelem
M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se
stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel
M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis M-5-1-06-b žák umí znázornit a vymodelovat
ve formě zlomku
odčítání zlomků se stelným jmenovatelem

Sčítání a odčítání zlomků

M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se
stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel
M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis M-5-1-07-a žák umí znázornit a vymodelovat
ve formě zlomku
desetinné číslo

Desetinná čísla

M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí
na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty
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M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis M-5-1-07-b žák umí znázornit a vymodelovat sčítání Desetinná čísla
ve formě zlomku
a odčítání desetinných čísel
M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí
na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty
M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis M-5-1-07-c žák zná a zdůvodní vztah mezi
ve formě zlomku
desetinným číslem a zlomky se jmenovatelem
10,100,1000
M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí
na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty

Desetinná čísla

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis M-5-1-07-d žák zná a zdůvodní vztah mezi
ve formě zlomku
desetinným číslem a převody měrných jednotek

Desetinná čísla

M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí
na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty
M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis M-5-1-07-e žák umí znázornit a vymodelovat
ve formě zlomku
procenta

Procenta

M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí
na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty
M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis M-5-1-07-f žák zná a zdůvodní vztah mezi procenty a Procenta
ve formě zlomku
zlomky se jmenovatelem 10,100,1000
M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí
na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty
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M-5-1-08 porozumí významu znaku „- „pro zápis
celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na
číselné ose

M-5-1-08-a žák umí a vysvětlí co je záporné číslo,
vyznačí ho na číselné ose.

Záporná čísla

M-5-1-08 porozumí významu znaku „- „pro zápis
celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na
číselné ose

M-5-1-08-b žák umí modelovat příklady využití
záporných čísel

Záporná čísla v praxi

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data

M-5-2-01-a žák umí vyhledat a třídit data

Práce s daty, římské číslice

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data

M-5-2-01-b žák umí sbírat a třídit a vyhodnotit data Práce s daty, římské číslice

M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy

M-5-2-02-a žák přečte nebo sestaví jednoduchou
tabulku

Tabulky, římské číslice

M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy

M-5-2-02-b žák přečte nebo sestaví jednoduchý
diagram

Kruhové a sloupcové diagramy, římské číslice

M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy

M-5-2-02-c žák přečte a vyhodnotí jednoduchý jízdní Jízdní řády, římské číslice
řád

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné
útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici);
užívá jednoduché konstrukce

M-5-3-01-a žák narýsuje a znázorní čtverec a
obdélník; užívá jednoduché konstrukce

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné
útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici);
užívá jednoduché konstrukce

M-5-3-01-b žák narýsuje a znázorní trojúhelník užívá Trojúhelník, vlastnosti trojúhelníku a základní
jednoduché konstrukce
konstrukce

Čtverec, obdélník, čtyřúhelníky, vlastnosti a
základní konstrukce
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M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné
útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici);
užívá jednoduché konstrukce

M-5-3-01-c žák narýsuje a znázorní základní rovinné Kružnice, vzájemná poloha kružnic
útvary kružnici; užívá jednoduché konstrukce

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné
útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici);
užívá jednoduché konstrukce

M-5-3-01-d žák rozlišuje základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici) jejich
vlastnosti a základní jednoduché konstrukce

Rovinné útvary a jejich vlastnosti

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné
útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici);
užívá jednoduché konstrukce

M-5-3-01-e žák umí a rozlišuje základní tělesa

Krychle, kvádr, koule

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku M-5-3-02-a žák rozezná a určí základní útvary v
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením
rovině – lomená čára, přímka, polopřímka, úsečka,
délek jeho stran
čtverec, kružnice, obdélník, trojúhelník, kruh,
čtyřúhelník, mnohoúhelník

Rovinné útvary a jejich vlastnosti, přímka,
polopřímka, úsečka

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku M-5-3-02-b žák určí délku úsečky; sčítá a odčítá
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením
graficky úsečky
délek jeho stran

Úsečka a její vlastnosti, jednotky délky

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku M-5-3-02-c žák určí délku lomené čáry
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením
délek jeho stran

Úsečka a lomená čára

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku M-5-3-02-d žák určí obvod mnohoúhelníku sečtením Mnohoúhelníky
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením
délek jeho stran
délek jeho stran
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M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku M-5-3-02-e žák určí délku úsečky; rozezná a umí
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením
určit jednotky délky a jejich převody
délek jeho stran

Jednotky délky, početní operace s jednotkami
délky

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice

M-5-3-03-a žák sestrojí kolmice

Kolmice a rovnoběžky

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice

M-5-3-03-b žák sestrojí rovnoběžky

Kolmice a rovnoběžky

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice

M-5-3-03-c1 žák umí vyřešit konstrukční úlohu a
uplatní postupy konstrukce rovnoběžek a kolmic

Konstrukce rovinných útvarů

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě M-5-3-04-a žák určí obsah rovinného obrazce
a užívá základní jednotky obsahu
pomocí čtvercové sítě

Práce ve čtvercové síti

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě M-5-3-04-b1 žák rozezná a užívá základní jednotky
a užívá základní jednotky obsahu
obsahu

Základní jednotky obsahu, práce se čtvercovou sítí

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě M-5-3-04-c žák rozezná a modeluje ve čtvercové síti Povrch krychle a kvádru, práce ve čtvercové síti
a užívá základní jednotky obsahu
povrch krychle a kvádru
M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu
souměrnosti útvaru překládáním papíru

M-5-3-05-a žák určí osu souměrnosti útvaru
překládáním papíru

M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu
souměrnosti útvaru překládáním papíru

M-5-3-05-b žák rozpozná a znázorní ve čtvercové síti Osově souměrné útvary
jednoduché osově souměrné útvary

M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a M-5-4-01-a žák řeší jednoduché praktické slovní
problémy, jejichž řešení je do značné míry
úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry

Osa souměrnosti

Logické hádanky a hlavolamy, číselné a obrázkové
řady, prostorová představivost
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nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech
školské matematiky

nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech
školské matematiky

M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a
problémy, jejichž řešení je do značné míry
nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech
školské matematiky

M-5-4-01-b žák řeší jednoduché úlohy z praktického Finanční matematika, aplikační úlohy rodinného
života jejichž řešení je do značné míry nezávislé na rozpočtu, cestování, mezioborové úlohy, slovní
obvyklých postupech a algoritmech školské
úlohy s více neznámými
matematiky

ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách
ČJS-5-2-04-a žák se orientuje v základních formách
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích,
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené
peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace
všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si
půjčovat a jak vracet dluhy

Slovní úlohy s penězi z praktického života s
využitím znalostí školské matematiky

ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách
ČJS-5-2-04-b žák umí základní jednotky délky,
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích,
objemu, hmotnosti a času
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené
peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace
všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si
půjčovat a jak vracet dluhy

Jednotky délky, hmotnosti, objemu, času

ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách
ČJS-5-2-04-c žák umí aplikovat a porovnat závislost
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích,
ceny a měrné hodnoty výrobku, umí a aplikuje
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené
znalosti základních měnných jednotek
peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace
všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si
půjčovat a jak vracet dluhy

Slovní úlohy
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ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách
ČJS-5-2-04-d žák umí převody měny ČR, odhadne a
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích,
zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze,
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené
peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace
všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si
půjčovat a jak vracet dluhy

Měna ČR, slovní úlohy

ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách
ČJS-5-2-04-e žák umí řešit a vytvořit jednoduché
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích,
úlohy v závislosti na čase, ovládá jednotky času
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené
peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace
všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si
půjčovat a jak vracet dluhy

Finanční matematika-půjčka, úroky, spoření

ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách
ČJS-5-2-04-f žák na příkladu ukáže nemožnost
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích,
realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené
spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy
peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace
všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si
půjčovat a jak vracet dluhy

Finanční matematika-půjčka, úroky, spoření

ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách
ČJS-5-2-04-g žák vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat Finanční matematika-půjčka, úroky, spoření
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích,
a jak vracet dluhy
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené
peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace
všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si
půjčovat a jak vracet dluhy
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Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu

M-9-1-01-a žák provádí početní operace v oboru celých a Opakování učiva 1.-5. ročník
racionálních čísel
Čtverec a obdélník
Desetinná čísla

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností, účelně využívá kalkulátor

M-9-1-02-a žák zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností

Opakování učiva 1.-5. ročník
Čtverec a obdélník
Desetinná čísla

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností, účelně využívá kalkulátor

M-9-1-02-b žák účelně využívá kalkulátor

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti M-9-1-03-a žák modeluje a řeší situace s využitím
v oboru přirozených čísel
dělitelnosti v oboru přirozených čísel

Čtverec a obdélník
Desetinná čísla
Dělitelnost přirozených čísel

Opakování učiva 1.-5. ročník
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M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření M-9-1-04-a žák užívá různé způsoby kvantitativního
vztahu celek – část (přirozeným číslem, poměrem,
vyjádření vztahu celek–část (přirozeným číslem,
zlomkem, desetinným číslem, procentem)
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

Desetinná čísla

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
M-9-1-09-a žák analyzuje a řeší jednoduché problémy
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel

Opakování učiva 1.-5. ročník
Čtverec a obdélník
Dělitelnost přirozených čísel

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
M-9-1-09-b žák modeluje konkrétní situace, v nichž
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
využívá matematický aparát v oboru celých a
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel racionálních čísel

Opakování učiva 1.-5. ročník
Čtverec a obdélník
Dělitelnost přirozených čísel

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data

M-9-2-01-a žák vyhledá, vyhodnocuje a zpracovává data

Desetinná čísla
Dělitelnost přirozených čísel

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
M-9-3-01-a žák zdůvodňuje a využívá polohové a
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při
jednoduchých praktických problémů; využívá
řešení úloh a jednoduchých praktických problémů
potřebnou matematickou symboliku

Opakování učiva 1.-5. ročník

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
M-9-3-01-b žák využívá potřebnou matematickou
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a symboliku
jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku

Opakování učiva 1.-5. ročník
Úhly
Trojúhelníky
Čtverec a obdélník
Osová souměrnost
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Věty o shodnosti trojúhelníků – sss, usu, sus
Desetinná čísla
Dělitelnost přirozených čísel

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary M-9-3-02-a žák charakterizuje a třídí základní rovinné
útvary

Opakování učiva 1.-5. ročník
Trojúhelníky
Čtverec a obdélník
Věty o shodnosti trojúhelníků – sss, usu, sus

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem

M-9-3-03-a žák určuje velikost úhlu měřením a výpočtem Úhly

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
základních rovinných útvarů

M-9-3-04-a žák odhaduje a vypočítává obsah a obvod
základních rovinných útvarů

M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení
polohových a nepolohových konstrukčních úloh

M-9-3-05-a žák využívá pojem množina všech bodů dané Úhly
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení polohových
Trojúhelníky
a nepolohových konstrukčních úloh

Čtverec a obdélník

Osová souměrnost
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary

M-9-3-06-a žák načrtne a sestrojí rovinné útvary

Opakování učiva 1.-5. ročník
Úhly
Trojúhelníky
Čtverec a obdélník
Osová souměrnost

240

UČEBNÍ OSNOVY: MATEMATIKA
MATEMATIKA

6. ročník
Věty o shodnosti trojúhelníků – sss, usu, sus

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o
shodnosti a podobnosti trojúhelníků

M-9-3-07-a žák užívá k argumentaci a při výpočtech věty Věty o shodnosti trojúhelníků – sss, usu, sus
o shodnosti a podobnosti trojúhelníků

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově
souměrný útvar

M-9-3-08-a žák načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru Osová souměrnost
ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově
souměrný útvar

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti

M-9-3-09-a žák určuje a charakterizuje základní
prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles

M-9-3-10-a žák odhaduje a vypočítá objem a povrch těles Opakování učiva 1.-5. ročník

Opakování učiva 1.-5. ročník
Kvádr a krychle

Kvádr a krychle
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles

M-9-3-11-a žák načrtne a sestrojí sítě základních těles

Kvádr a krychle

M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v M-9-3-12-a žák načrtne a sestrojí obraz jednoduchých
rovině
těles v rovině

Kvádr a krychle

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s M-9-3-13-a žák analyzuje a řeší aplikační geometrické
využitím osvojeného matematického aparátu
úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu

Trojúhelníky
Čtverec a obdélník
Kvádr a krychle

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při M-9-4-01-a žák užívá logickou úvahu a kombinační
řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení
úsudek při řešení úloh a problémů
předkládaných nebo zkoumaných situací

Čtverec a obdélník
Desetinná čísla
Dělitelnost přirozených čísel
Kvádr a krychle
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M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při M-9-4-01-b žák nalézá různá řešení předpokládaných
řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení
nebo zkoumaných situací
předkládaných nebo zkoumaných situací

Desetinná čísla
Dělitelnost přirozených čísel
Kvádr a krychle

M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost,
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých
tematických a vzdělávacích oblastí

M-9-4-02-a žák řeší úlohy na prostorovou představivost

Kvádr a krychle

M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost,
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých
tematických a vzdělávacích oblastí

M-9-4-02-b žák aplikuje a kombinuje poznatky a
dovednosti z různých tématických a vzdělávacích oblastí

Dělitelnost přirozených čísel
Kvádr a krychle
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7. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu

M-9-1-01-a žák provádí početní operace v oboru celých a Celá čísla
racionálních čísel
Zlomky

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností, účelně využívá kalkulátor

M-9-1-02-a žák zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností

Celá čísla
Zlomky
Racionální čísla

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností, účelně využívá kalkulátor

M-9-1-02-b žák účelně využívá kalkulátor

Celá čísla
Zlomky
Racionální čísla

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti M-9-1-03-a žák modeluje a řeší situace s využitím
v oboru přirozených čísel
dělitelnosti v oboru přirozených čísel

Zlomky
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M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření M-9-1-04-a žák užívá různé způsoby kvantitativního
vztahu celek – část (přirozeným číslem, poměrem,
vyjádření vztahu celek–část (přirozeným číslem,
zlomkem, desetinným číslem, procentem)
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

Celá čísla
Zlomky
Racionální čísla
Procenta
Poměr

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů

M-9-1-05-a žák řeší modelováním a výpočtem situace
vyjádřené poměrem

Procenta

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů

M-9-1-05-b žák pracuje s měřítky map a plánů

Poměr

Poměr

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, M-9-1-06-a žák řeší aplikační úlohy na procenta (i pro
že procentová část je větší než celek)
případ, že procentová část je větší než celek)

Procenta

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
M-9-1-09-a žák analyzuje a řeší jednoduché problémy
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel

Celá čísla
Zlomky
Racionální čísla
Procenta
Poměr

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
M-9-1-09-b žák modeluje konkrétní situace, v nichž
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
využívá matematický aparát v oboru celých a
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel racionálních čísel

Celá čísla
Zlomky
Racionální čísla
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Procenta
Poměr

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data

M-9-2-01-a žák vyhledá, vyhodnocuje a zpracovává data Procenta
Užití diagramů

M-9-2-02 porovnává soubory dat

M-9-2-02-a žák porovnává soubory dat

Procenta
Užití diagramů

M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti M-9-2-03-a žák určuje vztah přímé anebo nepřímé
úměrnosti

Přímá a nepřímá úměrnost

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí,
grafem

M-9-2-04-a žák vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí,
grafem

Přímá a nepřímá úměrnost

M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím funkčních vztahů

M-9-2-05-a žák matematizuje jednoduché reálné situace Přímá a nepřímá úměrnost
s využitím funkčních vztahů

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a
jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku

M-9-3-01-a žák zdůvodňuje a využívá polohové a
metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při
řešení úloh a jednoduchých praktických problémů;
využívá potřebnou matematickou symboliku

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary M-9-3-02-a žák charakterizuje a třídí základní rovinné
útvary

Čtyřúhelníky (rovnoběžníky a lichoběžníky)
Shodnost a podobnost

Čtyřúhelníky (rovnoběžníky a lichoběžníky)

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem

M-9-3-03-a žák určuje velikost úhlu měřením a výpočtem Čtyřúhelníky (rovnoběžníky a lichoběžníky)

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
základních rovinných útvarů

M-9-3-04-a žák odhaduje a vypočítává obsah a obvod
základních rovinných útvarů

Čtyřúhelníky (rovnoběžníky a lichoběžníky)
Obsah trojúhelníku
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M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary

M-9-3-06-a žák načrtne a sestrojí rovinné útvary

Čtyřúhelníky (rovnoběžníky a lichoběžníky)

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o
shodnosti a podobnosti trojúhelníků

M-9-3-07-a žák užívá k argumentaci a při výpočtech věty Čtyřúhelníky (rovnoběžníky a lichoběžníky)
o shodnosti a podobnosti trojúhelníků
Shodnost a shodná zobrazení

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově
souměrný útvar

M-9-3-08-a žák načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru Shodnost a shodná zobrazení – středová souměrnost
ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově
souměrný útvar

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti

M-9-3-09-a žák určuje a charakterizuje základní
prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles

M-9-3-10-a žák odhaduje a vypočítá objem a povrch těles Kolmé hranoly

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles

M-9-3-11-a žák načrtne a sestrojí sítě základních těles

Kolmé hranoly

M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v M-9-3-12-a žák načrtne a sestrojí obraz jednoduchých
rovině
těles v rovině

Kolmé hranoly

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s M-9-3-13-a žák analyzuje a řeší aplikační geometrické
využitím osvojeného matematického aparátu
úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu

Čtyřúhelníky (rovnoběžníky a lichoběžníky)

Kolmé hranoly

Obsah trojúhelníku
Kolmé hranoly

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při M-9-4-01-a žák užívá logickou úvahu a kombinační
řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení
úsudek při řešení úloh a problémů
předkládaných nebo zkoumaných situací

Celá čísla
Zlomky
Racionální čísla
Procenta
Poměr
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Čtyřúhelníky (rovnoběžníky a lichoběžníky)
Obsah trojúhelníku
Kolmé hranoly

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při M-9-4-01-b žák nalézá různá řešení předpokládaných
řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení
nebo zkoumaných situací
předkládaných nebo zkoumaných situací

Celá čísla
Zlomky
Racionální čísla
Procenta
Poměr
Čtyřúhelníky (rovnoběžníky a lichoběžníky)
Obsah trojúhelníku
Kolmé hranoly

M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost,
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých
tematických a vzdělávacích oblastí

M-9-4-02-a žák řeší úlohy na prostorovou představivost

Celá čísla
Zlomky
Racionální čísla
Procenta
Poměr
Čtyřúhelníky (rovnoběžníky a lichoběžníky)
Obsah trojúhelníku

247

UČEBNÍ OSNOVY: MATEMATIKA
MATEMATIKA

7. ročník
Kolmé hranoly

M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost,
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých
tematických a vzdělávacích oblastí

M-9-4-02-b žák aplikuje a kombinuje poznatky a
dovednosti z různých tématických a vzdělávacích oblastí

Celá čísla
Zlomky
Racionální čísla
Procenta
Poměr
Čtyřúhelníky (rovnoběžníky a lichoběžníky)
Obsah trojúhelníku
Kolmé hranoly
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8. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu

M-9-1-01-a žák provádí početní operace v oboru celých a Opakování učiva 7. ročníku
racionálních čísel
Mocniny a odmocniny

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu

M-9-1-01-b žák užívá ve výpočtech druhou mocninu a
odmocninu

Mocniny a odmocniny

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností, účelně využívá kalkulátor

M-9-1-02-a žák zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností

Mocniny a odmocniny

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností, účelně využívá kalkulátor

M-9-1-02-b žák účelně využívá kalkulátor

Mocniny a odmocniny

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti M-9-1-03-a žák modeluje a řeší situace s využitím
v oboru přirozených čísel
dělitelnosti v oboru přirozených čísel

Učivo

Pythagorova věta

Pythagorova věta
Opakování učiva 7. ročníku
Algebraické výrazy
Opakování učiva 7. ročníku
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M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření M-9-1-04-a žák užívá různé způsoby kvantitativního
vztahu celek – část (přirozeným číslem, poměrem,
vyjádření vztahu celek–část (přirozeným číslem,
zlomkem, desetinným číslem, procentem)
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

Lineární rovnice o jedné neznámé

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů

M-9-1-05-a žák řeší modelováním a výpočtem situace
vyjádřené poměrem

Opakování učiva 7. ročníku

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů

M-9-1-05-b žák pracuje s měřítky map a plánů

Opakování učiva 7. ročníku

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, M-9-1-06-a žák řeší aplikační úlohy na procenta (i pro
že procentová část je větší než celek)
případ, že procentová část je větší než celek)

Opakování učiva 7. ročníku
Lineární rovnice o jedné neznámé

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním

M-9-1-07-a žák matematizuje jednoduché reálné situace Algebraické výrazy
s využitím proměnných

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním

M-9-1-07-b žák určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí
mnohočleny

Algebraické výrazy

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním

M-9-1-07-c žák provádí rozklad mnohočlenu na součin
pomocí vzorců a vytýkáním

Algebraické výrazy

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic M-9-1-08-a žák formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
a jejich soustav
rovnic a jejich soustav
M-9-1-09-a žák analyzuje a řeší jednoduché problémy

Lineární rovnice o jedné neznámé

Pythagorova věta
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M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel

Lineární rovnice o jedné neznámé
Kruh
Koule
Válec

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
M-9-1-09-b žák modeluje konkrétní situace, v nichž
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
využívá matematický aparát v oboru celých a
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel racionálních čísel

Pythagorova věta
Lineární rovnice o jedné neznámé
Kruh
Koule
Válec

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data

M-9-2-01-a žák vyhledá, vyhodnocuje a zpracovává data

Opakování učiva 7. ročníku

M-9-2-02 porovnává soubory dat

M-9-2-02-a žák porovnává soubory dat

Opakování učiva 7. ročníku

M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti M-9-2-03-a žák určuje vztah přímé anebo nepřímé
úměrnosti

Opakování učiva 7. ročníku

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí,
grafem

M-9-2-04-a žák vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí,
grafem

Opakování učiva 7. ročníku

M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím funkčních vztahů

M-9-2-05-a žák matematizuje jednoduché reálné situace Opakování učiva 7. ročníku
s využitím funkčních vztahů

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
M-9-3-01-a žák zdůvodňuje a využívá polohové a
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při

Opakování učiva 7. ročníku
Pythagorova věta
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8. ročník
řešení úloh a jednoduchých praktických problémů;
využívá potřebnou matematickou symboliku

Kruh
Kružnice
Konstrukční úlohy

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary M-9-3-02-a žák charakterizuje a třídí základní rovinné
útvary

Opakování učiva 7. ročníku
Kruh
Kružnice

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem

M-9-3-03-a žák určuje velikost úhlu měřením a výpočtem Konstrukční úlohy

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
základních rovinných útvarů

M-9-3-04-a žák odhaduje a vypočítává obsah a obvod
základních rovinných útvarů

Opakování učiva 7. ročníku
Kruh
Kružnice

M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení
polohových a nepolohových konstrukčních úloh

M-9-3-05-a žák využívá pojem množina všech bodů dané Konstrukční úlohy
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení polohových
a nepolohových konstrukčních úloh

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary

M-9-3-06-a žák načrtne a sestrojí rovinné útvary

Opakování učiva 7. ročníku
Kruh
Kružnice

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o
shodnosti a podobnosti trojúhelníků

M-9-3-07-a žák užívá k argumentaci a při výpočtech věty Opakování učiva 7. ročníku
o shodnosti a podobnosti trojúhelníků
Konstrukční úlohy
Opakování učiva 7. ročníku
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M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově
souměrný útvar

M-9-3-08-a žák načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru Konstrukční úlohy
ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově
souměrný útvar

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti

M-9-3-09-a žák určuje a charakterizuje základní
prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles

M-9-3-10-a žák odhaduje a vypočítá objem a povrch těles Koule

Koule
Válec

Válec
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles

M-9-3-11-a žák načrtne a sestrojí sítě základních těles

Válec

M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v M-9-3-12-a žák načrtne a sestrojí obraz jednoduchých
rovině
těles v rovině

Válec

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s M-9-3-13-a žák analyzuje a řeší aplikační geometrické
využitím osvojeného matematického aparátu
úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu

Pythagorova věta
Kruh
Koule
Válec
Kružnice

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při M-9-4-01-a žák užívá logickou úvahu a kombinační
řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení
úsudek při řešení úloh a problémů
předkládaných nebo zkoumaných situací

Slovní úlohy

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při M-9-4-01-b žák nalézá různá řešení předpokládaných
řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení
nebo zkoumaných situací
předkládaných nebo zkoumaných situací

Slovní úlohy
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8. ročník

M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost,
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých
tematických a vzdělávacích oblastí

M-9-4-02-a žák řeší úlohy na prostorovou představivost

Opakování učiva 7. ročníku
Pythagorova věta
Lineární rovnice o jedné neznámé
Koule
Válec
Slovní úlohy

M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost,
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých
tematických a vzdělávacích oblastí

M-9-4-02-b žák aplikuje a kombinuje poznatky a
dovednosti z různých tématických a vzdělávacích oblastí

Opakování učiva 7. ročníku
Pythagorova věta
Lineární rovnice o jedné neznámé
Koule
Válec
Slovní úlohy
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INFORMATIKA
Počet vyučovacích hodin za týden

Celkem

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Povinný

Název předmětu
Oblast

INFORMATIKA
Informační a komunikační technologie
Předmět Informatika umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti. Umožňuje získat
základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií.
Žáky učí orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání
i v praktickém životě.

Charakteristika předmětu

Získané dovednosti jsou ve společnosti nezbytným předpokladem při uplatnění na trhu práce i podmínkou
k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti.
Žáci jsou vedeni k bezpečnému užívání internetu, sociálních sítí a ochraně osobních dat. Učí se svou práci ukládat,
kopírovat a zálohovat. Jsou vedeni k vyhledávání, zpracování a prezentování informací.
Zvládnutí výpočetní techniky, zejména vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí internetu, vhodně
doplňuje standardní učební texty a pomůcky.

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

Předmět Informatika je vyučován ve 4. ročníku s minimální dotací 1 hodina týdně a v 9. ročníku je integrován do
předmětu Matematika a informatika. Je vyučován v učebně informatiky vybavené počítači a dataprojektorem.
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Název předmětu

INFORMATIKA

Integrace předmětů

•

Informační a komunikační technologie

Mezipředmětové vztahy

•

MATEMATIKA

Kompetence k učení:
Metody a způsoby učení, výuka, výsledky učení, práce s informacemi, propojování a využití vědomostí
Kompetence k řešení problémů:
Analýza problému, plánování řešení, řešení problému, posouzení a aplikace řešení
Kompetence komunikativní:
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Práce s informacemi (jejich výběr, třídění), způsob vyjadřování (jeho srozumitelnost a logika), písemný projev, ústní
projev, naslouchání, navazování a udržování kontaktu při komunikaci
Kompetence sociální a personální:
Přípravná fáze práce ve skupině, realizace práce ve skupině, vyhodnocení práce ve skupině
Kompetence občanské:
Respekt k druhým, pravidla, odmítání násilí, aktivní pomoc, samostatné jednání, respekt k právům jednotlivce
Kompetence pracovní:
Plánování, vlastní práce, hodnocení

Poznámky k předmětu v rámci učebního plánu

Vzdělávací obor informační a komunikační technologie je na 2. stupni ZŠ naplňován prostřednictvím předmětu
matematika a informatika.
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Způsob hodnocení žáků

INFORMATIKA
Žáci jsou hodnoceni pedagogem, který využívá motivačně formativní hodnocení a/nebo známky. Žáci se dále učí
sebehodnocení i hodnocení ostatních pomocí popisného jazyka (jednotlivci i skupiny). Hodnocení žáků probíhá
s ohledem na individuální specifika jedince.
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

4. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

ŠVP výstupy

Učivo

ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače INF-5-1-01-a žák rozliší a pojmenuje jednotlivé části
a jeho nejběžnější periferie
počítače a jeho nejběžnější periferie

Historie výpočetní techniky; základní pojmy výpočetní
techniky; základní části počítače; hardware a software;
přihlášení, spouštění aplikací, přepínáni mezi
aplikacemi, okna, dialogová okna; externí zařízení
počítače; typy počítačů

ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače INF-5-1-01-b žák vysvětlí základní informatické pojmy a
a jeho nejběžnější periferie
přiřadí jim reálné objekty

Historie výpočetní techniky; základní pojmy výpočetní
techniky; základní části počítače; hardware a software;
přihlášení, spouštění aplikací, přepínáni mezi
aplikacemi, okna, dialogová okna; externí zařízení
počítače; typy počítačů

ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače INF-5-1-01-c žák správně používá hlavní písmena a znaky Klávesnice, přepínání klávesnice
a jeho nejběžnější periferie
na české klávesnici
ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s
hardware i software a postupuje poučeně v případě
jejich závady

INF-5-1-02-a žák se seznámí s pravidly a řádem učebny

Řád učebny PC, pravidla správného užívání počítače,
hygiena u počítače
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4. ročník

ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s
hardware i software a postupuje poučeně v případě
jejich závady

INF-5-1-02-b žák zná zásady bezpečnosti práce a
prevence zdravotních rizik spojených s dlouhodobým
užíváním výpočetní techniky

Zraková zátěž, syndrom RSI, pravidelné cvičení, správné
sezení u počítače, nastavení monitoru, uvolňovací cviky

ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s
hardware i software a postupuje poučeně v případě
jejich závady

INF-5-1-02-c žák se orientuje v softwarovém prostředí a
používá různé programy

Prostředí počítače, spouštění aplikace, kopírování
pomocí schránky – text, obrázky, mezi aplikacemi,
tlačítko START, ikony na obrazovce, ovládání myši

ICT-5-1-03 chrání data před poškozením, ztrátou a
zneužitím

INF-5-1-03-a žák ovládá práci s daty a činnosti s tím
související

OS Windows; uspořádání dat na disku; zálohování dat;
hlavní panel; spuštění programu; přepínání mezi
programy; operace s adresáři a soubory; zástupce
programu; schránka, síť a Windows; další důležité
poznatky – nápověda, hygiena práce u počítače,
„nebezpečné klávesy“, co dělat, když počítač přestane
reagovat apod.

ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu
používá jednoduché a vhodné cesty

INF-5-2-01-a žák zná nebezpečí práce na internetu

Bezpečnost na internetu – viry na internetu a v e-mailu,
zásady bezpečného chování uživatele při používání
internetu;

ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu
používá jednoduché a vhodné cesty

INF-5-2-01-b žák zapíše správně internetovou adresu

Internet – adresy, domény, odkazy; prohlížeč – historie,
oblíbené;

ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu
používá jednoduché a vhodné cesty

INF-5-2-02-a žák umí vyhledávat na internetu potřebné
informace různými cestami

Internet – adresy, domény, odkazy; prohlížeč – historie,
oblíbené;

ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v
knihovnách a databázích

Vyhledávání – základy vyhledávání na portálech,
pomocí vyhledávačů, hledání obrázků, hledání na
mapě, hledání spojení v jízdním řádě;
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4. ročník
Ukládání informací z internetu a jejich další zpracování,
kopírování, používání obrázků a textů z internetu;
uživatelská práva obrázků při vyhledávání

ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v
knihovnách a databázích

INF-5-2-02-b žák umí ukládat informace (obrázky i texty) Ukládání informací z internetu a jejich další zpracování,
z internetu
kopírování, používání obrázků a textů z internetu;
uživatelská práva obrázků při vyhledávání

ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v
knihovnách a databázích

INF-5-2-02-c žák je seznámen s potřebou pracovat s
informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví

Ukládání informací z internetu a jejich další zpracování,
kopírování, používání obrázků a textů z internetu;
uživatelská práva obrázků při vyhledávání

ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných
běžných komunikačních zařízení

INF-5-2-03-a žák komunikuje pomocí internetu školního
emailu

Základy komunikace pomocí elektronické pošty, emailová adresa, e-mailový klient, webové rozhraní,
chyby při mailování;

ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných
běžných komunikačních zařízení

INF-5-2-03-b žák umí užívat elektronickou žákovskou
knížku ve Škole OnLine

Přihlášení, změna hesla, kalendář, zprávy, hodnocení,
domácí úkoly, docházka, školní akce, výchovná
opatření, výuka a výukové zdroje

ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných
běžných komunikačních zařízení

INF-5-2-03-c žák zná zásady bezpečné komunikace
prostřednictvím chatu a umí ho ovládat

Komunikace prostřednictvím chatu

ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a
grafickém editoru

INF-5-3-01-a žák používá aplikace určené ke kreslení

Zpracování obrázků v bitmapovém či vektorovém
grafickém editoru (např. Malování či Zoner Callisto) spuštění, panel kreslících nástrojů, volby barev,
kopírování, režim průhlednosti, krok zpět, gumování

ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a
grafickém editoru

INF-5-3-01-b žák používá aplikaci určenou k psaní a
editaci textu

Základy práce v textovém editoru (např. Wordpad,
Word, Writer) – psaní a editace textu, nástroje,
formátování dokumentu; klávesové zkratky
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ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a
grafickém editoru

4. ročník
INF-5-3-01-c žák používá aplikaci určenou k tvorbě
prezentací

Základy práce s prezentačními systémy (např.
PowerPoint) - struktura obsahu prezentace,
jednoduché prezentace
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PRVOUKA
Počet vyučovacích hodin za týden
Celkem
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

1

2

2

0

0

0

0

0

0

Povinný

Povinný

Povinný

Název předmětu
Oblast

Charakteristika předmětu

5

PRVOUKA
Člověk a jeho svět
Vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí
a dalších témat. Rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků. Žáci se učí pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich
vzájemné vztahy a souvislosti. Utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Poznávají sebe i své nejbližší okolí, učí se
vnímat lidi a vztahy mezi nimi. Všímají si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů.
Soustředěně je pozorují a přemýšlejí o nich. Věnují se prevenci nebezpečných situací a jejich řešení.
Při výuce pracují žáci s učebnicemi a pracovními sešity. Hodiny doplňujeme skupinovou prací, hraním určených rolí či
řešením modelových situací. V rámci exkurzí, výletů a vycházek žáci pozorují přírodu a činnosti lidí.

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

Vzdělávací předmět prvouka je koncipován jen pro 1. stupeň ZŠ v 1. – 3. ročníku. Prvouka je vyučována v 1. ročníku
s dotací 1 hodina týdně, v 2. a 3. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Žáci se učí pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich
vzájemné vztahy a souvislosti.
Do vzdělávacího obsahu zahrnujeme 5 tematických okruhů:
· Místo, kde žijeme
· Lidé kolem nás
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PRVOUKA
· Lidé a čas
· Rozmanitost přírody
· Člověk a jeho zdraví
Navazuje na všechny ostatní předměty, které vyučujeme na prvním stupni.
Nadaným žákům věnujeme prostor pro prezentaci vlastních poznatků a zkušeností. Při výuce zohledňujeme děti
s podpůrnými opatřeními.

Integrace předmětů

•

Člověk a jeho svět

Kompetence k učení:
Metody a způsoby učení, výuka, výsledky učení, práce s informacemi, propojování a využití vědomostí
Kompetence k řešení problémů:
Analýza problému, plánování řešení, řešení problému, posouzení a aplikace řešení
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Kompetence komunikativní:
Práce s informacemi (jejich výběr, třídění), způsob vyjadřování (jeho srozumitelnost a logika), písemný projev, ústní
projev, naslouchání, navazování a udržování kontaktu při komunikaci
Kompetence sociální a personální:
Přípravná fáze práce ve skupině, realizace práce ve skupině, vyhodnocení práce ve skupině, emoce
Kompetence občanské:
Respekt k druhým, pravidla, odmítání násilí, aktivní pomoc, samostatné jednání, respekt k právům jednotlivce
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PRVOUKA
Kompetence pracovní:
Plánování, vlastní práce, hodnocení

Způsob hodnocení žáků

Žáci jsou hodnoceni pedagogem pomocí motivačně formativního hodnocení a/nebo známkou. Hodnocení žáků probíhá
s ohledem na individuální specifika jedince.
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Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence pracovní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí

PRV-3-1-01-a žák se umí orientovat v okolí školy i uvnitř Škola – budova školy, činnosti ve škole, rozvrh hodin,
budovy, zná prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, třída; bezpečná cesta do školy
bezpečnou cestu do školy, riziková místa a situace

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí

PRV-3-1-01-b žák dodržuje pravidla slušného a
bezpečného chování

Pravidla chování

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí

PRV-3-1-01-c žák uplatňuje základní pravidla účastníků
silničního provozu

Dopravní prostředky, dopravní značky

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného
PRV-3-1-02-a žák se umí orientovat v okolí svého
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny bydliště; zná správný název bydliště a obce
v nejbližším okolí, obci (městě)

Domov – můj domov, můj dům, naše obec; seznámení s
mapou – plánem obce; krajina v místě bydliště; rozdíly
mezi městským a vesnickým prostředím

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného
PRV-3-1-02-b žák zná správný název státu a státní
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny symboly
v nejbližším okolí, obci (městě)

Naše vlast – země, v níž žijeme, hlavní město, symboly
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1. ročník

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, PRV-3-2-01-a žák rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi
toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných
lidí, jejich přednostem i nedostatkům

Moje rodina, vlastní vztahy mezi členy rodiny – rodiče,
prarodiče, sourozenci, pravidla rodinného života, práva
a povinnosti jejich členů, pomoc rodičům

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti

PRV-3-3-01-a žák pojmenuje jednotlivá roční období,
měsíce a dny v týdnu

Roční období, měsíce, dny v týdnu

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti

PRV-3-3-01-b žák se orientuje v kalendáři

Kalendář

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti

PRV-3-3-01-c žák zná základní časové jednotky, hodina,
minuta, sekunda; zná části a režim dne; žák využívá
časové údaje při řešení různých situací v denním životě

Hodiny, režim dne

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

PRV-3-4-01-a žák pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě na podzim; zná podzimní měsíce

Rozmanitost přírody – podzim – podzimní měsíce,
proměny v přírodě, pozorování podzimní přírody

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

PRV-3-4-01-b žák určí listnaté a jehličnaté stromy;
roztřídí a pojmenuje některé druhy plodin

Listnaté a jehličnaté stromy v lese, jejich plody; význam
lesa

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

PRV-3-4-01-c žák pozná a pojmenuje některé živočichy v Živočichové v lese.
lese

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

PRV-3-4-01-d žák pozoruje, popíše viditelné změny v
přírodě; zná zimní měsíce; pozná některá volně žijící
zvířata; určí a pojmenuje zimní sporty

Rozmanitost přírody – zima – zimní měsíce, příprava
živočichů na zimu, živočichové v zimě, zimní radovánky,
Vánoce

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

PRV-3-4-01-e žák pozoruje, popíše viditelné změny v
přírodě na jaře; zná jarní měsíce; určí názvy prvních
jarních květin; správně pojmenuje hospodářská zvířata,

Rozmanitost přírody – jaro – jarní měsíce; jarní květiny,
stromy na jaře, zahrada na jaře, ptáci na jaře,
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1. ročník
domácí ptáky a jejich mláďata; zná stavbu stromu a
rostlin; určí jarní zeleninu

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

hospodářská zvířata, domácí ptáci a mláďata;
Velikonoce

PRV- 3-4-01-f žák pozoruje, popíše viditelné změny v
Rozmanitost přírody – léto – letní měsíce, příroda v
přírodě v létě; zná letní měsíce; určí názvy letních lučních létě; cestování, prázdniny
kvetoucích rostlin; správně pojmenuje hmyz, lesní plody
a jedlé houby

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle nápadných PRV-3-4-02-a žák roztřídí a pojmenuje některé druhy
určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve ovoce a zeleniny
známé lokalitě

Ovoce a zelenina

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

PRV-3-5-01-a žák pojmenuje základní části lidského těla

Lidské tělo – základní části

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

PRV-3-5-01-b žák zvládá návyky osobní hygieny; dodržuje Péče o zdraví – hygiena, správná životospráva, osobní
zdravotně preventivní nároky.; projevuje vhodným
bezpečí
chováním a činnostmi vztah ke zdraví; dodržuje zásady
bezpečného chování, aby neohrožoval zdraví své a zdraví
jiných

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

PRV-3-5-01-c žák určí rozdíl mezi nemocí a úrazem

Nemoc, úraz

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,
PRV-3-5-02-a žák rozezná nebezpečí různého charakteru, Pravidla chování, dopravní prostředky, dopravní značky,
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; cestování, výlety
uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
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účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

účastníka silničního provozu; jedná tak, aby neohrožoval
zdraví své a zdraví jiných

ČJS-3-5-03 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

PRV-3-5-03-a žák rozezná nebezpečí různého charakteru, Důležitá telefonní čísla
odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; zná čísla
tísňových linek a ovládá způsoby komunikace s operátory
tísňových linek
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2. ročník

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence k učení

•

Kompetence pracovní

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence občanské

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí

PRV-3-1-01-a žák se umí orientovat v okolí školy i uvnitř Škola – po prázdninách ve škole, rozvrh hodin, třída;
budovy, zná prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná cesta do školy
bezpečnou cestu do školy, riziková místa a situace

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí

PRV-3-1-01-b žák dodržuje pravidla slušného a
bezpečného chování

Pravidla chování

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí

PRV-3-1-01-c žák uplatňuje základní pravidla účastníků
silničního provozu

Dopravní prostředky, dopravní značky

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného
PRV-3-1-02-a žák se umí orientovat v okolí svého
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny bydliště; zná správný název bydliště a obce
v nejbližším okolí, obci (městě)

Domov – můj domov, můj dům, naše obec; seznámení s
mapou – plánem obce; krajina v místě bydliště; rozdíly
mezi městským a vesnickým prostředím

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného
PRV-3-1-02-b žák zná správný název státu a státní
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny symboly
v nejbližším okolí, obci (městě)

Naše vlast – země, v níž žijeme, hlavní město, symboly
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2. ročník

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, PRV-3-2-01-a žák rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi
toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných
lidí, jejich přednostem i nedostatkům

Moje rodina, vlastní vztahy mezi členy rodiny – rodiče,
prarodiče, sourozenci, pravidla rodinného života, práva
a povinnosti jejich členů, pomoc rodičům

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, PRV-3-2-02-a žák zná význam, potřebu a název různých
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje povolání a pracovních činností
toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných
lidí, jejich přednostem i nedostatkům

Povolání - "Jednou něčím budeme"

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti

PRV-3-3-01-a žák pojmenuje jednotlivá roční období,
měsíce a dny v týdnu

Měsíce

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti

PRV-3-3-01-b žák se orientuje v kalendáři

Kalendář

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti

PRV-3-3-01-c žák zná základní časové jednotky, hodina,
minuta, sekunda; zná části a režim dne; žák využívá
časové údaje při řešení různých situací v denním životě

Hodiny

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti

PRV-3-3-01-d žák se orientuje v minulosti, přítomnosti a
budoucnosti

Minulost, současnost, budoucnost

ČJS-3-3-03 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

PRV-3-3-03-a žák uplatňuje základní poznatky o sobě a
své rodině

Osobnost člověka
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ČJS-3-3-03 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

PRV-3-3-03-b žák zná význam, potřebu a název různých
povolání a pracovních činností

Povolání – svět financí – orientace v problematice
peněz a cen

ČJS-3-3-03 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

PRV-3-3-03-c žák s orientuje v minulosti, přítomnosti a
budoucnosti

Běh času

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

PRV-3-4-01-a žák pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě na podzim; zná podzimní měsíce

Rozmanitost přírody – podzim – podzimní měsíce,
proměny v přírodě, pozorování podzimní přírody,
zelenina a ovoce a jejich druhy; stálí a stěhovaví ptáci

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

PRV-3-4-01-b žák určí listnaté a jehličnaté stromy;
roztřídí a pojmenuje některé druhy plodin

Listnaté a jehličnaté stromy v lese, jejich plody; význam
lesa

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

PRV-3-4-01-c žák pozná a pojmenuje některé živočichy v Živočichové v lese
lese

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

PRV-3-4-01-d žák pozoruje, popíše viditelné změny v
přírodě; zná zimní měsíce; pozná některá volně žijící
zvířata; určí a pojmenuje zimní sporty

Rozmanitost přírody – zima – zimní měsíce, příprava
živočichů na zimu, živočichové v zimě, zimní radovánky,
Vánoce

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

PRV-3-4-01-e žák pozoruje, popíše viditelné změny v
přírodě na jaře; zná jarní měsíce; určí názvy prvních
jarních květin; správně pojmenuje hospodářská zvířata,
domácí ptáky a jejich mláďata; zná stavbu stromu a
rostlin; určí jarní zeleninu

Rozmanitost přírody – jaro – jarní měsíce; jarní květiny,
stromy na jaře, zahrada na jaře, ptáci na jaře,
hospodářská zvířata, domácí ptáci a mláďata;
Velikonoce

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

PRV-3-4-01-f žák pozoruje, popíše viditelné změny v
Rozmanitost přírody – léto – letní měsíce, příroda v
přírodě v létě; zná letní měsíce; určí názvy letních lučních létě; cestování, prázdniny
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kvetoucích rostlin; správně pojmenuje hmyz, lesní plody
a jedlé houby

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

PRV-3-5-01-a žák pojmenuje základní části lidského těla

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

PRV-3-5-01-b žák zvládá návyky osobní hygieny; dodržuje Péče o zdraví a hygiena; správná životospráva
zdravotně preventivní nároky; projevuje vhodným
chováním a činnostmi vztah ke zdraví; dodržuje zásady
bezpečného chování, aby neohrožoval zdraví své a zdraví
jiných

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

PRV-3-5-01-c žák určí rozdíl mezi nemocí a úrazem

ČJS-3-5-02 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

PRV-3-5-02-a žák rozezná nebezpečí různého charakteru, Pravidla chování, dopravní prostředky, dopravní značky,
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; cestování, výlety
uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu; jedná tak, aby neohrožoval
zdraví své a zdraví jiných

ČJS-3-5-03 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

PRV-3-5-03-a žák rozezná nebezpečí různého charakteru, Pravidla chování, bezpečná cesta do školy, cestování,
odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; zná čísla
výlety, zásady chování v přírodě
tísňových linek a ovládá způsoby komunikace s operátory
tísňových linek

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při PRV-3-5-04-a žák reaguje adekvátně na pokyny
mimořádných událostech
dospělých při mimořádných událostech

Lidské tělo – základní části, růst a vývoj; smysly; péče o
zuby

Nemoc, úraz; první pomoc – tísňová volání; osobní
bezpečí

Mimořádné události
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3. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence pracovní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí

PRV-3-1-01-a žák se umí orientovat v okolí školy i uvnitř Škola – po prázdninách ve škole, rozvrh hodin, třída;
budovy, zná prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná cesta do školy
bezpečnou cestu do školy, riziková místa a situace

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí

PRV-3-1-01-b žák dodržuje pravidla slušného a
bezpečného chování

Pravidla chování

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí

PRV-3-1-01-d žák uplatňuje základní pravidla účastníků
silničního provozu, rozezná dopravní značky

Dopravní prostředky, dopravní značky

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí

PRV-3-1-01-e žák popíše základní povinné vybavení
jízdního kola a uplatňuje základní bezpečnostní pravidla
pro cyklisty

Jsme cyklisté
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ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného
PRV-3-1-02-a žák se umí orientovat v okolí svého
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny bydliště, zná adresu svého bydliště; žák rozezná význam
v nejbližším okolí, obci (městě)
pojmů město a vesnice a je schopný vytvořit jednoduchý
plánek okolí školy a svého bydliště

Domov – můj domov, orientace v místě bydliště, naše
obec; seznámení s mapou – plánem obce; krajina v
místě bydliště; rozdíly mezi městským a vesnickým
prostředím

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného
PRV-3-1-02-b žák zná správný název státu a státní
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny symboly
v nejbližším okolí, obci (městě)

Naše vlast – země, v níž žijeme, hlavní město, symboly

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného
PRV-3-1-02-c žák je schopen přiřadit světové stany,
Místo, kde žijeme, práce s mapou
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny vyjmenovat a použít nástroje k orientaci v krajině (mapy,
v nejbližším okolí, obci (městě)
GPS, kompas)
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného
PRV-3-1-02-d žák dokáže na politické mapě Evropy
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny vyznačit ČR a vyjmenovat sousední státy
v nejbližším okolí, obci (městě)

ČR a sousední státy

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného
PRV-3-1-02-e žák dokáže určit, ve kterém kraji žije a umí kraje ČR
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny ke krajům přiřadit krajská města
v nejbližším okolí, obci (městě)
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného
PRV-3-1-02-f žák rozezná význam pojmů město a vesnice Plánek svého okolí
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny a je schopný vytvořit jednoduchý plánek okolí školy a
v nejbližším okolí, obci (městě)
svého bydliště
ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině PRV-3-1-03-a žák rozlišuje přírodní a umělé prvky v ČR a
a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a
pojmenuje některé z nich
rozmanitost

Výlety

ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině PRV-3-1-03-b žák uplatňuje nabyté znalosti o ekologii v
a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a
praxi, ovládá třídění odpadu
rozmanitost

Ochrana přírody
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ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, PRV-3-2-01-a žák rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi
toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných
lidí, jejich přednostem i nedostatkům

Rodina

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, PRV-3-2-01-b žák projevuje toleranci k přirozeným
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných nedostatkům, chápe, že má svá práva i povinnosti
lidí, jejich přednostem i nedostatkům

Odlišnost a tolerance, práva a povinnosti

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání a PRV-3-2-02-a žák zná význam, potřebu a název různých
pracovních činností
povolání a pracovních činností

Povolání

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či
PRV-3-3-02-a žák pojmenuje významné pamětihodnosti
historické památky, významné události regionu,
Prahy
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem,
v němž žije

Praha

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či
PRV-3-3-02-b žák se seznámí s pražskými pověstmi a
historické památky, významné události regionu,
osobnostmi
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem,
v němž žije

Praha

ČJS-3-3-03 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

PRV-3-3-03-d žák rozeznává období lidského života od
Živá příroda – člověk, člověk roste a vyvíjí se
narození po úmrtí, umí je seřadit a je si vědom základních
vývojových rozdílů

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle nápadných PRV-3-4-02-b žák rozezná, co je součástí živé a neživé
určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve přírody na základě společných rysů pro jednotlivé
známé lokalitě
skupiny; správně používá pojmy přírodnina, surovina a
výrobek, uvede příklady výskytu a významu pro člověka

Suroviny a výrobky, výrobek a zboží, živá příroda,
neživá příroda, látky
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ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle nápadných PRV-3-4-02-c žák vnímá společné i rozdílné vlastnosti
určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve jednotlivých živých organismů a skupin organismů a
známé lokalitě
podmínky nezbytné pro jejich život

Vlastnosti živých organizmů, dělení živých organizmů

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle nápadných PRV-3-4-02-d žák rozdělí živočichy do skupin na základě
určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve společných znaků a rysů (stavba těla, přijímaná
známé lokalitě
potrava...)

Živočichové, bezobratlí, obratlovci

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle nápadných PRV-3-4-02-e žák popíše základní stavbu některých
Rostliny, dělení rostlin, části těla kvetoucích rostlin,
určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známých rostlin a hub a tyto znalosti propojí se znalostmi plody a semena, ovoce a zelenina, houby, stavba těla
známé lokalitě
o jejich základních vlastnostech
hub, dělení hub
ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí
jednoduchých nástrojů a přístrojů

PRV-3-4-03-a žák provádí jednoduché pokusy u skupiny Voda, látky, vzduch, horniny a nerosty, půda, teplo
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné
světlo ze slunce, neživá příroda – měření
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých
nástrojů

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

PRV-3-5-01-b žák zvládá návyky osobní hygieny.;
Pečujeme o své zdraví
dodržuje zdravotně preventivní nároky; projevuje
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví; dodržuje
zásady bezpečného chování, aby neohrožoval zdraví své
a zdraví jiných

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

PRV-3-5-01-d žák umí popsat části těla (některé orgány a Člověk – lidské tělo, kůže, jsme různí, jak poznáváme
kosti) a jejich základní funkce pro člověka jako celek
svět, jak pracují naše orgány, jak se pohybujeme

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

PRV-3-5-01-e žák si je vědom zdravého složení lidské
potravy, ví odkud jednotlivé potraviny pochází a jaké
živiny člověku poskytují

Pečujeme o své zdraví, výživa
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ČJS-3-5-02 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

PRV-3-5-02-a žák rozezná nebezpečí různého charakteru, Pravidla chování, dopravní prostředky, dopravní značky,
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; cestování, výlety
uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu; jedná tak, aby neohrožoval
zdraví své a zdraví jiných

ČJS-3-5-02 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

PRV-3-5-03-a žák rozezná nebezpečí různého charakteru, Pravidla chování, bezpečná cesta do školy, cestování,
odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; zná čísla
výlety, zásady chování v přírodě
tísňových linek a ovládá způsoby komunikace s operátory
tísňových linek

ČJS-3-5-03 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
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,
PRV-3-5-04-a žák reaguje adekvátně na pokyny
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; dospělých při mimořádných událostech
uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

Mimořádné události

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech
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Počet vyučovacích hodin za týden
Celkem
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

0

0

0

2

2

0

0

0

0

Povinný

Povinný

Název předmětu

4

PŘÍRODOVĚDA

Oblast

Člověk a jeho svět

Charakteristika předmětu

Žáci si v daném předmětu rozšiřují své poznatky z různých přírodovědných oborů. Učí se pozorovat své okolí,
pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné ovlivňování, utváří si svůj prvotní obraz světa. Důraz je kladen na vlastní
prožitek, který vychází z konkrétních nebo modelových situací. Žáci získávají základní vědomosti o vesmíru, člověku
a technice, poznávají základní jevy a vztahy panující v přírodě, souvislosti mezi jednotlivými organismy a prostředím,
třídí rostliny do základních skupin s využitím klíčů a atlasů. Zkoumají přírodu všemi smysly, utváří si kladný vztah
k přírodě, k ochraně životního prostředí i ke své osobnosti s důrazem na zdraví a bezpečnost. Pro řešení úkolů se žáci
učí využívat všechny dostupné informační zdroje.

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

Výuka předmětu přírodověda probíhá ve 4. a 5. ročníku s dvouhodinovou dotací. Cílem výuky přírodovědy je pochopení
základních vztahů a jevů v přírodě živé i neživé. Žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a rozvíjí
se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. Jsou vedeni k tomu, aby si
uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu
a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na základě praktického poznávání okolní
krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování
a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení
životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji. Vzhledem k velice příznivé poloze školy lze pro výuku využít
významné přírodní lokality např. Modřanské tůně, Modřanskou rokli či Prokopské údolí.
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PŘÍRODOVĚDA
Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho zdraví se žáci seznamují s tím, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti,
co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd. Získávají
základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci a poskytování první pomoci.

Integrace předmětů

•

Člověk a jeho svět

Mezipředmětové vztahy

•

TŘÍDNICKÁ HODINA

Kompetence k učení:
Metody a způsoby učení, výuka, výsledky učení, práce s informacemi, propojování a využití vědomostí
Kompetence k řešení problémů:
Analýza problému, plánování řešení, řešení problému, posouzení a aplikace řešení
Kompetence komunikativní:
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Práce s informacemi (jejich výběr, třídění), způsob vyjadřování (jeho srozumitelnost a logika), písemný projev, ústní
projev, naslouchání, navazování a udržování kontaktu při komunikaci
Kompetence sociální a personální:
Přípravná fáze práce ve skupině, realizace práce ve skupině, vyhodnocení práce ve skupině
Kompetence občanské:
Respekt k druhým, pravidla, odmítání násilí, aktivní pomoc, samostatné jednání, respekt k právům jednotlivce
Kompetence pracovní:
Plánování, vlastní práce, hodnocení

Poznámky k předmětu v rámci učebního plánu

Přírodověda – Některé výstupy oblasti člověk a jeho svět jsou naplňovány v rámci třídnických hodin:
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ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné
nároky jiných osob;
ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožující zdraví a v modelových situacích simulujících
mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako
chodec a cyklista;
ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek.

Způsob hodnocení žáků

Žáci jsou hodnoceni pedagogem, který využívá motivačně formativní hodnocení a/nebo známky. Žáci se dále učí
sebehodnocení i hodnocení ostatních pomocí popisného jazyka (jednotlivci i skupiny). Hodnocení žáků probíhá
s ohledem na individuální specifika jedince.
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

4. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

ŠVP výstupy

Učivo

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a PŘV-5-4-01-a žák objevuje a zjišťuje propojenost prvků
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
živé a neživé přírody
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností
člověka

Látky a jejich vlastnosti – veličiny: hmotnost, objem,
délka, čas, teplota; vzduch a voda; Půda – vznik a
význam; Podmínky života na Zemi

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a PŘV-5-4-01-b žák rozliší pojmy živá a neživá příroda a
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
uvede příklady
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností
člověka

Látky a jejich vlastnosti – veličiny: hmotnost, objem,
délka, čas, teplota; vzduch a voda; Půda – vznik a
význam; Podmínky života na Zemi

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a PŘV-5-4-01-c žák uvede vybrané vlastnosti vody a
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
vzduchu
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností
člověka

Látky a jejich vlastnosti – veličiny: hmotnost, objem,
délka, čas, teplota; vzduch a voda; Půda – vznik a
význam; Podmínky života na Zemi

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a PŘV-5-4-01-d žák rozliší skupenství vody
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností
člověka

Látky a jejich vlastnosti – veličiny: hmotnost, objem,
délka, čas, teplota; vzduch a voda; Půda – vznik a
význam; Podmínky života na Zemi
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4. ročník

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a PŘV-5-4-01-e žák vlastními slovy popíše koloběh vody v
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
přírodě
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností
člověka

Látky a jejich vlastnosti – veličiny: hmotnost, objem,
délka, čas, teplota; vzduch a voda; Půda – vznik a
význam; Podmínky života na Zemi

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a PŘV-5-4-01-f žák zhodnotí význam vody, vzduchu, země a Látky a jejich vlastnosti – veličiny: hmotnost, objem,
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
Slunce pro život
délka, čas, teplota; vzduch a voda; Půda – vznik a
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností
význam; Podmínky života na Zemi
člověka
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a PŘV-5-4-01-g žák uvede podmínky života na Zemi
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností
člověka

Látky a jejich vlastnosti – veličiny: hmotnost, objem,
délka, čas, teplota; vzduch a voda; Půda – vznik a
význam; Podmínky života na Zemi

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a PŘV-5-4-01-h žák se orientuje a rozlišuje vybrané
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
jednotky hmotnosti, objemu, času a teploty
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností
člověka

Látky a jejich vlastnosti – veličiny: hmotnost, objem,
délka, čas, teplota; vzduch a voda; Půda – vznik a
význam; Podmínky života na Zemi

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a PŘV-5-4-01-i žák změří vybranou veličinu s využitím
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
základních jednotek
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností
člověka

Látky a jejich vlastnosti – veličiny: hmotnost, objem,
délka, čas, teplota; vzduch a voda; Půda – vznik a
význam; Podmínky života na Zemi

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a PŘV-5-4-01-j žák chápe půdu jako důležitou podmínku
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
života na Zemi a vysvětlí její důležitost i nutnost její
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností ochrany a uvážlivého hospodaření s ní
člověka

Látky a jejich vlastnosti – veličiny: hmotnost, objem,
délka, čas, teplota; vzduch a voda; Půda – vznik a
význam; Podmínky života na Zemi
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4. ročník

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní
projevy života na konkrétních organismech, prakticky
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy

PŘV-5-4-04-a žák na základě získaných poznatků rozlišuje Rostliny, houby, živočichové – znaky života, životní
vybrané houby, rostliny a živočichy, pojmenovává je a
potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa,
třídí je do skupin
stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam v
přírodě a pro člověka

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní
projevy života na konkrétních organismech, prakticky
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy

PŘV-5-4-04-b žák rozumí používání atlasů a určovacích
klíčů a umí je využít ve své práci

Rostliny, houby, živočichové – znaky života, životní
potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa,
stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam v
přírodě a pro člověka

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní
projevy života na konkrétních organismech, prakticky
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy

PŘV-5-4-04-c žák uvede význam vybraných druhů
organismů pro člověka a pro přírodu

Rostliny, houby, živočichové – znaky života, životní
potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa,
stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam v
přírodě a pro člověka

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků PŘV-5-4-02-a žák charakterizuje vybrané roční období na Roční období: jaro, léto, podzim, zima
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením
základě pozorování okolní přírody
času a střídáním ročních období
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků PŘV-5-4-02-b žák uvede příklady pozorovatelné proměny Roční období: jaro, léto, podzim, zima
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením
v jednotlivých ročních obdobích na konkrétních
času a střídáním ročních období
organismech
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků PŘV-5-4-02-c žák chronologicky vyjmenuje čtvero ročních Roční období: jaro, léto, podzim, zima
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením
období a dvanáctero měsíců
času a střídáním ročních období
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve vybraných PŘV-5-4-03-a žák rozliší vybraná společenstva
lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné
vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v
přizpůsobení organismů prostředí

Rovnováha v přírodě: význam a vzájemné vztahy mezi
organismy; základní společenstva – les, louka, pole,
lidská sídla, tekoucí a stojaté vody
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4. ročník

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve vybraných PŘV-5-4-03-b žák uvede význam vybraných společenstev Rovnováha v přírodě: význam a vzájemné vztahy mezi
lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné
pro člověka a pro přírodu
organismy; základní společenstva – les, louka, pole,
vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v
lidská sídla, tekoucí a stojaté vody
přizpůsobení organismů prostředí
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve vybraných PŘV-5-4-03-c žák charakterizuje vybraná společenstva
lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné
vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v
přizpůsobení organismů prostředí

Rovnováha v přírodě: význam a vzájemné vztahy mezi
organismy; základní společenstva – les, louka, pole,
lidská sídla, tekoucí a stojaté vody

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve vybraných PŘV-5-4-03-d žák k vybranému společenstvu přiřadí
lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné
vybrané druhy organismů
vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v
přizpůsobení organismů prostředí

Rovnováha v přírodě: význam a vzájemné vztahy mezi
organismy; základní společenstva – les, louka, pole,
lidská sídla, tekoucí a stojaté vody

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve vybraných PŘV-5-4-03-e žák stručně popíše stavbu a funkci
lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné
jednotlivých částí těl vybraných organismů
vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v
přizpůsobení organismů prostředí

Rovnováha v přírodě: význam a vzájemné vztahy mezi
organismy; základní společenstva – les, louka, pole,
lidská sídla, tekoucí a stojaté vody

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve vybraných PŘV-5-4-03-f žák zhodnotí význam vybraných organismů Rovnováha v přírodě: význam a vzájemné vztahy mezi
lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné
pro člověka a přírodu
organismy; základní společenstva – les, louka, pole,
vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v
lidská sídla, tekoucí a stojaté vody
přizpůsobení organismů prostředí
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve vybraných PŘV-5-4-03-g žák načrtne jednoduchý potravní řetězec
lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné
vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v
přizpůsobení organismů prostředí

Rovnováha v přírodě: význam a vzájemné vztahy mezi
organismy; základní společenstva – les, louka, pole,
lidská sídla, tekoucí a stojaté vody
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4. ročník

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve vybraných PŘV-5-4-03-h žák chápe význam jednotlivých článků
lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné
potravního řetězce
vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v
přizpůsobení organismů prostředí

Rovnováha v přírodě: význam a vzájemné vztahy mezi
organismy; základní společenstva – les, louka, pole,
lidská sídla, tekoucí a stojaté vody

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka PŘV-5-4-05-a žák zhodnotí některé konkrétní činnosti
v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
zdraví člověka podporovat nebo poškozovat
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat

Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody –
odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí,
ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka PŘV-5-4-05-b žák se orientuje v základu kategorií
v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i
chráněných území ČR
zdraví člověka podporovat nebo poškozovat

Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody –
odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí,
ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka PŘV-5-4-05-c žák uvede příklad zvláště chráněného
v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i
území v ČR
zdraví člověka podporovat nebo poškozovat

Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody –
odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí,
ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka PŘV-5-4-05-d žák dodržuje a zdůvodní zásady
v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i
ohleduplného chování v přírodě
zdraví člověka podporovat nebo poškozovat

Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody –
odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí,
ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka PŘV-5-4-05-e žák uvede příklady vybraných chráněných
v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i
organismů na území ČR
zdraví člověka podporovat nebo poškozovat

Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody –
odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí,
ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka PŘV-5-4-05-f žák zná a dodržuje zásady nakládání s
v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i
odpadem
zdraví člověka podporovat nebo poškozovat

Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody –
odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí,
ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka PŘV-5-4-05-g žák uvede příklad činnosti člověka, které
v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i
poškozují životní prostředí
zdraví člověka podporovat nebo poškozovat

Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody –
odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí,
ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů
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ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných
událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se
účinně chránit

4. ročník
PŘV-5-4-06-a žák stručně charakterizuje specifické
přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku
mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže
schopnost se účinně chránit

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a
PŘV-5-4-07-a žák založí jednoduchý pokus, naplánuje a
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

Rizika v přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a
sezonními činnostmi; mimořádné události způsobené
přírodními vlivy a ochrana před nimi

Látky a jejich vlastnosti – veličiny: hmotnost, objem,
délka, čas, teplota; vzduch a voda; Půda – vznik a
význam; Podmínky života na Zemi
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

5. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

ŠVP výstupy

Učivo

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a PŘV-5-4-01-l žák rozlišuje a stručně charakterizuje
Nerosty horniny
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
vybrané horniny a nerosty, specifikuje jejich význam pro
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka
člověka
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a PŘV-5-4-01-m žák objasní pojem zvětrávání hornin a
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
vysvětlí jeho příčiny
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností
člověka

Nerosty horniny

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků PŘV-5-4-02-d žák uvede význam Slunce pro Zemi
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením
času a střídáním ročních období

Vesmír a Země

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků PŘV-5-4-02-e žák vyjmenuje planety sluneční soustavy ve Vesmír a Země
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením
vzdálenosti od Slunce
času a střídáním ročních období
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5. ročník

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků PŘV-5-4-02-f žák objasní souvislost mezi střídáním
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením
dne/noci/ročních období a pohyby Země
času a střídáním ročních období

Vesmír a Země

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků PŘV-5-4-02-g žák charakterizuje den a rok z hlediska
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením
jednotek času
času a střídáním ročních období

Vesmír a Země

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků PŘV-5-4-02-h žák objasní pojmy slunovrat a
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením
rovnodennost
času a střídáním ročních období

Vesmír a Země

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků PŘV-5-4-02-k žák rozliší a pojmenuje fáze měsíce
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením
času a střídáním ročních období

Vesmír a Země

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků PŘV-5-4-02-i žák se orientuje v základních milnících
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením
objevování vesmíru
času a střídáním ročních období

Vesmír a Země

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků PŘV-5-4-02-j žák chápe Zemi jako součást vesmíru
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením
času a střídáním ročních období

Vesmír a Země

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve vybraných PŘV-5-4-03-m žák charakterizuje vybrané podnebné pásy Rozmanitost podmínek života na Zemi: podnebné pásy
lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné
z hlediska klimatu
– tropický, subtropický, mírný, polární
vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v
přizpůsobení organismů prostředí
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve vybraných PŘV-5-4-03-i žák se orientuje v přibližné geografické
lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné
poloze vybraných podnebných pásů

Rozmanitost podmínek života na Zemi: podnebné pásy
– tropický, subtropický, mírný, polární
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vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v
přizpůsobení organismů prostředí
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve vybraných PŘV-5-4-03-j žák rozliší typy krajiny vybraných
lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné
podnebných pásů
vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v
přizpůsobení organismů prostředí

Rozmanitost podmínek života na Zemi: podnebné pásy
– tropický, subtropický, mírný, polární

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve vybraných PŘV-5-4-03-k žák charakterizuje floru a faunu vybraného Rozmanitost podmínek života na Zemi: podnebné pásy
lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné
podnebného pásu a uvede konkrétní příklady organismů – tropický, subtropický, mírný, polární
vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v
přizpůsobení organismů prostředí
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve vybraných PŘV-5-4-03-l žák objasní shody a rozdíly v přizpůsobení
lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné
prostředí na modelových příkladech organismů
vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v
přizpůsobení organismů prostředí

Rozmanitost podmínek života na Zemi: podnebné pásy
– tropický, subtropický, mírný, polární

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka PŘV-5-4-05-h žák uvede příklad zvláště chráněného
v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i
území globálního významu
zdraví člověka podporovat nebo poškozovat

Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody –
odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí,
ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelní
pohromy a ekologické katastrofy

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka PŘV-5-4-05-l žák dodržuje a zdůvodní zásady
v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i
ohleduplného chování v přírodě
zdraví člověka podporovat nebo poškozovat

Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody –
odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí,
ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelní
pohromy a ekologické katastrofy

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka PŘV-5-4-05-i žák uvede příklady vybraných chráněných
v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i
organismů globálního významu
zdraví člověka podporovat nebo poškozovat

Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody –
odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí,
ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelní
pohromy a ekologické katastrofy
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ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka PŘV-5-4-05-j žák uvede příklady chování člověka, které
v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i
přímo škodí životnímu prostředí
zdraví člověka podporovat nebo poškozovat

Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody –
odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí,
ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelní
pohromy a ekologické katastrofy

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka PŘV-5-4-05-k žák uvede příklady šetrného chování k
v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i
přírodě a chápe osobní odpovědnost jedince za životní
zdraví člověka podporovat nebo poškozovat
prostředí

Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody –
odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí,
ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelní
pohromy a ekologické katastrofy

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení PŘV-5-5-01-a žák rozliší vybrané orgánové soustavy
základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a
lidského těla
podpoře vlastního zdravého způsobu života

Lidské tělo: soustava opory a pohybu, soustava
srdečně-oběhová, soustava dýchací, soustava trávicí,
soustava vylučovací, nervová soustava

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení PŘV-5-5-01-b žák objasní stavbu a význam vybraných
základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a
orgánových soustav lidského těla
podpoře vlastního zdravého způsobu života

Lidské tělo: soustava opory a pohybu, soustava
srdečně-oběhová, soustava dýchací, soustava trávicí,
soustava vylučovací, nervová soustava

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení PŘV-5-5-01-c žák pojmenuje vybrané orgány/ orgánové
základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a
soustavy v lidském těle
podpoře vlastního zdravého způsobu života

Lidské tělo: soustava opory a pohybu, soustava
srdečně-oběhová, soustava dýchací, soustava trávicí,
soustava vylučovací, nervová soustava

ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození

PŘV-5-5-02-a žák korektně nazývá pohlavní orgány muže Lidské tělo: soustava pohlavní; pohlavní rozdíly mezi
a ženy
mužem a ženou, biologické a psychické změny v
dospívání, základy lidské reprodukce, vývoj jedince

ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození

PŘV-5-5-02-b žák objasní význam pohlavní soustavy a
popíše její stavbu u mužů a u žen

Lidské tělo: soustava pohlavní; pohlavní rozdíly mezi
mužem a ženou, biologické a psychické změny v
dospívání, základy lidské reprodukce, vývoj jedince
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ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození

PŘV-5-5-02-c žák si uvědomuje a popisuje pohlavní
rozdíly mezi mužem a ženou

Lidské tělo: soustava pohlavní; pohlavní rozdíly mezi
mužem a ženou, biologické a psychické změny v
dospívání, základy lidské reprodukce, vývoj jedince

ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození

PŘV-5-5-02-d žák popíše biologické změny v dospívání

Lidské tělo: soustava pohlavní; pohlavní rozdíly mezi
mužem a ženou, biologické a psychické změny v
dospívání, základy lidské reprodukce, vývoj jedince

ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození

PŘV-5-5-02-e žák přiměřeně věku objasní vznik nového
jedince

Lidské tělo: soustava pohlavní; pohlavní rozdíly mezi
mužem a ženou, biologické a psychické změny v
dospívání, základy lidské reprodukce, vývoj jedince

ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození

PŘV-5-5-02-f žák stručně popíše vývoj jedince a
pojmenuje jeho jednotlivé etapy

Lidské tělo: soustava pohlavní; pohlavní rozdíly mezi
mužem a ženou, biologické a psychické změny v
dospívání, základy lidské reprodukce, vývoj jedince

ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození

PŘV-5-5-02-g žák zná délku trvání prenatálního vývoje
jedince

Lidské tělo: soustava pohlavní; pohlavní rozdíly mezi
mužem a ženou, biologické a psychické změny v
dospívání, základy lidské reprodukce, vývoj jedince

ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému
pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech
sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném
věku

PŘV-5-5-08-a žák zdůvodní na konkrétních příkladech
význam ohleduplného chování k druhému pohlaví

Partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální
výchovy – rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy,
osobní vztahy, etická stránka vztahů, etická stránka
sexuality, šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání,
brutalita a jiné formy násilí v médiích

ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému
pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech
sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném
věku

PŘV-5-5-08-b žák se seznámí se základy sexuální výchovy, Partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální
objasní pojmy partnerství, manželství, rodičovství a
výchovy – rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy,
nachází mezi těmito pojmy společné i rozdílné znaky
osobní vztahy, etická stránka vztahů, etická stránka
sexuality, šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání,
brutalita a jiné formy násilí v médiích
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ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému
pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech
sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném
věku

PŘV-5-5-08-c žák respektuje etickou stránku sexuality,
uvede příklady v hodného a nevhodného chování

Partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální
výchovy – rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy,
osobní vztahy, etická stránka vztahů, etická stránka
sexuality, šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání,
brutalita a jiné formy násilí v médiích

ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému
pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech
sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném
věku

PŘV-5-5-08-d žák rozliší nebezpečí sexuálního obtěžovaní Partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální
a zneužívání a dokáže v takových případech vyhledat
výchovy – rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy,
pomoc
osobní vztahy, etická stránka vztahů, etická stránka
sexuality, šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání,
brutalita a jiné formy násilí v médiích

ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému
pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech
sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném
věku

PŘV-5-5-08-e žák bere na vědomí důležitost ochrany před Péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim, správná
nemocemi přenosnými krví (hepatitida, HIV)
výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná
skladba stravy, pitný režim; přenosné a nepřenosné
nemoci, ochrana před infekcemi přenosnými krví
(hepatitida, HIV/AIDS), drobné úrazy a poranění,
prevence nemocí a úrazů, první pomoc při drobných
poraněních, osobní, intimní a duševní hygiena

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky
související s podporou zdraví a jeho preventivní
ochranou

PŘV-5-5-06-a žák dovede vybrat pravidla zdravé výživy, Péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim, správná
diskutuje o možnostech, jak je začlenit do běžného života výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná
skladba stravy, pitný režim; přenosné a nepřenosné
nemoci, ochrana před infekcemi přenosnými krví
(hepatitida, HIV/AIDS), drobné úrazy a poranění,
prevence nemocí a úrazů, první pomoc při drobných
poraněních, osobní, intimní a duševní hygiena

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky
související s podporou zdraví a jeho preventivní
ochranou

PŘV-5-5-06-b žák navrhuje možnosti, jak zorganizovat
denní režim, tak, aby respektoval zásady zdravého
životního stylu

Péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim, správná
výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná
skladba stravy, pitný režim; přenosné a nepřenosné
nemoci, ochrana před infekcemi přenosnými krví
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(hepatitida, HIV/AIDS), drobné úrazy a poranění,
prevence nemocí a úrazů, první pomoc při drobných
poraněních, osobní, intimní a duševní hygiena

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky
související s podporou zdraví a jeho preventivní
ochranou

PŘV-5-5-06-c žák svými slovy vysvětlí pojmy pitný režim,
osobní hygiena, duševní hygiena, hygienický návyk

Péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim, správná
výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná
skladba stravy, pitný režim; přenosné a nepřenosné
nemoci, ochrana před infekcemi přenosnými krví
(hepatitida, HIV/AIDS), drobné úrazy a poranění,
prevence nemocí a úrazů, první pomoc při drobných
poraněních, osobní, intimní a duševní hygiena

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky
související s podporou zdraví a jeho preventivní
ochranou

PŘV-5-5-06-d žák diskutuje o negativních důsledcích
nedodržování hygienických zásad

Péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim, správná
výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná
skladba stravy, pitný režim; přenosné a nepřenosné
nemoci, ochrana před infekcemi přenosnými krví
(hepatitida, HIV/AIDS), drobné úrazy a poranění,
prevence nemocí a úrazů, první pomoc při drobných
poraněních, osobní, intimní a duševní hygiena

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky
související s podporou zdraví a jeho preventivní
ochranou

PŘV-5-5-06-e žák uvede možnosti prevence před
nakažlivými onemocněními

Péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim, správná
výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná
skladba stravy, pitný režim; přenosné a nepřenosné
nemoci, ochrana před infekcemi přenosnými krví
(hepatitida, HIV/AIDS), drobné úrazy a poranění,
prevence nemocí a úrazů, první pomoc při drobných
poraněních, osobní, intimní a duševní hygiena

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky
související s podporou zdraví a jeho preventivní
ochranou

PŘV-5-5-06-f žák se seznámí s pojmy imunita a očkování

Péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim, správná
výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná
skladba stravy, pitný režim; přenosné a nepřenosné
nemoci, ochrana před infekcemi přenosnými krví
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(hepatitida, HIV/AIDS), drobné úrazy a poranění,
prevence nemocí a úrazů, první pomoc při drobných
poraněních, osobní, intimní a duševní hygiena

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky
související s podporou zdraví a jeho preventivní
ochranou

PŘV-5-5-06-g žák rozlišuje nemoci přenosné a
nepřenosné

Péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim, správná
výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná
skladba stravy, pitný režim; přenosné a nepřenosné
nemoci, ochrana před infekcemi přenosnými krví
(hepatitida, HIV/AIDS), drobné úrazy a poranění,
prevence nemocí a úrazů, první pomoc při drobných
poraněních, osobní, intimní a duševní hygiena

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky
související s podporou zdraví a jeho preventivní
ochranou

PŘV-5-5-06-h žák na základě vlastních zkušeností stanoví Péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim, správná
zásady chování během nemoci a v průběhu
výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná
rekonvalescence
skladba stravy, pitný režim; přenosné a nepřenosné
nemoci, ochrana před infekcemi přenosnými krví
(hepatitida, HIV/AIDS), drobné úrazy a poranění,
prevence nemocí a úrazů, první pomoc při drobných
poraněních, osobní, intimní a duševní hygiena

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

PŘV-5-5-07-a žák rozliší příznaky základních i závažných
onemocnění

Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a
duševního zdraví – služby odborné pomoci, čísla
tísňového volání, volání na tísňovou linku

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

PŘV-5-5-07-b žák uvede příklady život ohrožujících
zranění a stavů

Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a
duševního zdraví – služby odborné pomoci, čísla
tísňového volání, volání na tísňovou linku

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

PŘV-5-5-07-c žák si na modelové situaci vyzkouší volání
na tísňovou linku

Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a
duševního zdraví – služby odborné pomoci, čísla
tísňového volání, volání na tísňovou linku
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ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

PŘV-5-5-07-d žák si nacvičí a předvede ošetření
drobného poranění

Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a
duševního zdraví – služby odborné pomoci, čísla
tísňového volání, volání na tísňovou linku

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

PŘV-5-5-07-e žák na konkrétních příkladech objasní
způsoby a možnosti, jak lze předcházet úrazům

Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a
duševního zdraví – služby odborné pomoci, čísla
tísňového volání, volání na tísňovou linku
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Počet vyučovacích hodin za týden
Celkem
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

0

0

0

3

3

0

0

0

0

Povinný

Povinný

Název předmětu

6

VLASTIVĚDA

Oblast

Člověk a jeho svět

Charakteristika předmětu

Předmět vlastivěda přináší žákům základní poznatky o významných společenských, kulturních a historických
okolnostech života lidí. Formuje u žáků vědomí příslušnosti k vlastnímu národu, rozvíjí zájem žáků o poznávání života,
tradic, zvyklostí a zvláštností společnosti v různých historických obdobích. Žáci poznávají místní krajinu, oblast
a vytvářejí si ucelenou počáteční představu o České republice a jejím zařazení do společenství evropských států.
Výuka vlastivědy probíhá ve 4. a 5. ročníku. Polovina časové dotace v každém ročníku je věnována zeměpisné části
a druhá historické. V zeměpisné části se žáci blíže seznamují s jednotlivými kraji České republiky, zemědělstvím,
průmyslem, ochranou přírody, recyklací, základy první pomoci a mnoha dalšími informacemi o naší vlasti. Žáci se učí
o svém regionu, prostředí, kde žijeme, o jeho zeměpisných i kulturních zvláštnostech.

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

Integrace předmětů

Během výuky historické části vlastivědy se žáci vydávají na cestu za poznáním českých dějin a života našich předků.
Přesouvají se od voskové tabulky až ke knihtisku. S pomocí map, interaktivních tabulí a mnoha dalších pomůcek se
seznamují ve čtvrtém ročníku s historií od pravěku po 15. století a v 5. ročníku na toto učivo navazují a pokračují až
k novodobým dějinám. Žáci jsou motivováni k rozvoji čtenářské gramotnosti a čtení s porozuměním. V průřezových
tématech klademe důraz na rozpoznání základních rysů společnosti i na odpovědnost za ochranu přírody. Naší snahou
je, aby vzdělávání probíhalo přirozeně na základě motivace.

•

Člověk a jeho svět
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Název předmětu
Mezipředmětové vztahy

VLASTIVĚDA

•

TŘÍDNICKÁ HODINA

•

MATEMATIKA

Kompetence k učení:
Metody a způsoby učení, výuka, výsledky učení, práce s informacemi, propojování a využití vědomostí
Kompetence k řešení problémů:
Analýza problému, plánování řešení, řešení problému, experimentální práce, posouzení a aplikace řešení
Kompetence komunikativní:

Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Práce s informacemi (jejich výběr, třídění), způsob vyjadřování (jeho srozumitelnost a logika), písemný projev, ústní
projev, naslouchání, navazování a udržování kontaktu při komunikaci
Kompetence sociální a personální:
Přípravná fáze práce ve skupině, realizace práce ve skupině, vyhodnocení práce ve skupině, upevňování vztahů
s druhými, podložená volba osobních cílů, emoce
Kompetence občanské:
Respekt k druhým, pravidla, odmítání násilí, aktivní pomoc, samostatné jednání, respekt k právům jednotlivce,
udržitelnost života, krizové situace, vztah ke kulturnímu dědictví
Kompetence pracovní:
Plánování, vlastní práce, hodnocení, profese

Poznámky k předmětu v rámci učebního plánu

Vlastivěda – Výstup ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích,
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů,
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VLASTIVĚDA
vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy je realizován v rámci předmětu matematika ve 4. ročníku
a 5. ročníku.
Některé výstupy vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět jsou naplňovány v rámci třídnických hodin ve 4. a 5. ročníku:
ČJS-5-2-01: 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 (městě)
ČJS-5-2-02: rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na
společném postupu řešení
ČJS-5-2-03: rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už nemohou tolerovat a která porušují základní lidská
práva nebo demokratické principy

Způsob hodnocení žáků

Žáci jsou hodnoceni pedagogem, který využívá motivačně formativní hodnocení a/nebo známky. Žáci se dále učí
sebehodnocení i hodnocení ostatních pomocí popisného jazyka (jednotlivci i skupiny). Hodnocení žáků probíhá
s ohledem na individuální specifika jedince.
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Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo
pobytu vzhledem ke krajině a státu

VLV-5-1-01-a žák umí určit a vysvětlit polohu bydliště ve
vztahu k nejbližšímu okolí

Poloha ČR v Evropě a ve světě, sousední státy, umí určit
a vysvětlit místo svého pobytu vzhledem k zeměpisné
poloze

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo
pobytu vzhledem ke krajině a státu

VLV-5-1-01-b žák umí zařadit a popsat kde žije ve vztahu Pojmy spisovný jazyk, nářečí, národnostní menšina
k jazyku a obyvatelstvu, umí rozuzlit a vysvětlit odlišnosti

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo
pobytu vzhledem ke krajině a státu

VLV-5-1-01-c žák umí určit a vysvětlit polohu našeho
státu vzhledem k okolní krajině a sousedním státům

EU, postavení ČR ve vztahu k okolním státům a
kontinentům

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo
pobytu vzhledem ke krajině a státu

VLV-5-1-01-d žák se umí orientovat v místě a prostoru,
zná prostředí a okolí školy i domova, umí vyhodnotit
riziková místa a situace

EU, postavení ČR ve vztahu k okolním státům a
kontinentům

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy,
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě

VLV-5-1-02-a žák umí určit světové strany v přírodě i
podle mapy

Orientace na mapě, světové strany
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4. ročník

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy,
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě

VLV-5-1-02-b žák umí určit a vysvětlit orientační body v
krajině a popsat svoji zkušenost s pohybem v obci i ve
volné krajině, umí popsat pravidla bezpečného pohybu
vzhledem ke krajině počasí a podnebí

Orientace v krajině

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky,
Evropy a polokoulí

VLV-5-1-03-a žák umí určit a vysvětlit základní druhy
zobrazení krajiny

Plány a mapy, měřítka, legenda mapy

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky,
Evropy a polokoulí

VLV-5-1-03-b žák umí určit a popsat pojmy na mapě a
umí popsat trasy ve svém okolí

Práce s mapou a kompasem

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky,
Evropy a polokoulí

VLV-5-1-03-c žák umí základní administrativní rozdělení
ČR, umí a vysvětlí pojmy kraj, krajské město

Kraje a Krajská města, můj kraj

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky,
Evropy a polokoulí

VLV-5-1-03-d žák umí určit, popsat a vysvětlit místo
svého pobytu vzhledem ke kraji ve kterém žije

Kraje a Krajská města, můj kraj

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky,
Evropy a polokoulí

VLV-5-1-03-e žák umí určit a popsat základní informace o HL. město Praha, Středočeský kraj, Karlovarský kraj,
jednotlivých krajích ČR
Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj,
Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj, Jihomoravský kraj,
Kraj Vysočina, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
VLV-5-1-04-a žák umí určit a popsat nejznámější pohoří a Povrch ČR
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým nížiny, krajinné oblasti
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způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního,
historického, politického, správního a vlastnického
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
VLV-5-1-04-b žák umí určit a popsat dělení vody, koloběh Vodstvo ČR
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým vody v krajině, význam vody v krajině, nejvýznamnější
způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, řeky a zajímavosti
historického, politického, správního a vlastnického
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým
způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního,
historického, politického, správního a vlastnického

VLV-5-1-04-c žák zná a umí popsat podnebí ČR, rozlišuje a Podnebí a počasí
vysvětlí pojmy počasí a podnebí, umí popsat, jak poznat
změnu počasí a jak se chovat na základě informací z
meteorologie a předpovědi počasí

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
VLV-5-1-04-d žák zná a umí popsat průmyslové a
Půda a zemědělství, nerostné bohatství
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým zemědělské oblasti. Umí popsat základní vlivy průmyslu,
způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, zemědělství a nerostného bohatství na krajinu a život lidí
historického, politického, správního a vlastnického
ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a VLV-5-1-05-a žák zná a umí popsat podstatu a vliv
zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a významných staveb, krajinných oblastí a památek na
přírodu v naší vlasti i v jiných zemích
život člověka. Zná a umí vysvětlit význam jejich ochrany

Poznáváme naši vlast – Hrady, zámky, přírodní krásy,
Chráněné oblasti, historické památky, památky
UNESCO

ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a VLV-5-1-05-b žák zprostředkuje ostatním zkušenosti,
Referáty
zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a zajímavosti a zážitky z vlastních cest, na základě znalostí a
přírodu v naší vlasti i v jiných zemích
osobních zkušeností umí porovnat a vysvětlit způsob
života a charakter přírody v jednotlivých oblastech u nás i
ve světě
ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé VLV-5-1-06-a žák umí a popíše hlavní světové organizace EU, postavení ČR ve vztahu k okolním státům a
jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam kterých je ČR členem (EU, NATO)
kontinentům
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ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé VLV-5-1-06-b žák umí a popíše orgány státní moci, jejich
jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam nejznámější představitele a symboly našeho státu

Pojmy základní práva, svobodné volby, občan, ústava,
trestný čin, soud, obrana

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé VLV-5-1-06-c žák umí vysvětlit pojmy základní práva,
Demokratický stát, státní zpráva, státní symboly ČR
jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam svobodné volby, občan, ústava, trestný čin, soud, obrana
ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a
přírodním prostředí na změny a některé problémy a
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce
(města)

VLV-5-2-05-a žák poukáže v nejbližším společenském a
přírodním prostředí na změny

Okolí domova a školy, cesta do školy – historie a
současnost vztažená k místu bydliště a školy,
ekologické a jiné problémy, příklady vhodných řešení

ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a
přírodním prostředí na změny a některé problémy a
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce
(města)

VLV-5-2-05-b žák navrhne možnosti zlepšení životního
prostředí obce (města)

Vyhodnocení problémových oblastí v okolí školy a na
základě dobré praxe návrhy na zlepšení

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných VLV-5-3-01-a žák pracuje s časovými údaji a umí zařadit
údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy
událost do časového kontextu

Lidé a čas z a dávných časů, určování času, čas jako
fyzikální veličina, dějiny jako časový sled událostí,
kalendáře, letopočet, generace, denní režim, roční
období

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných VLV-5-3-01-b žák vyhodnotí a využívá zjištěných údajů k
údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy
pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy

Lidé a čas z a dávných časů, určování času, čas jako
fyzikální veličina, dějiny jako časový sled událostí,
kalendáře, letopočet, generace, denní režim, roční
období

ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek

VLV-5-3-02-a žák zdůvodní základní význam chráněných Slovanské osídlení a Sámova říše, Staré pověsti české,
částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek Život v Čechách před tisíci lety, Život ve středověku
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ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek

4. ročník
VLV-5-3-02-b žák podle svých možností využívá archivů, Velkomoravská říše, Přemyslovská knížata, České
knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů království za vlády Přemyslovců, Lucemburkové v
pro pochopení minulosti
Čechách, Husitství, doba pohusitská, Nástup Habsburků
na český trůn

ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se VLV-5-3-03-a žák rozeznává současné a minulé
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s
využitím regionálních specifik

Slovanské osídlení a Sámova říše, Staré pověsti české,
Život v Čechách před tisíci lety, Život ve středověku

ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se VLV-5-3-03-b žák se orientuje v hlavních reáliích
Velkomoravská říše, Přemyslovská knížata, České
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních království za vlády Přemyslovců, Lucemburkové v
využitím regionálních specifik
specifik
Čechách, Husitství, doba pohusitská, Nástup Habsburků
na český trůn
ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se VLV-5-3-03-c žák chápe regionální specifika a umí znalosti Velkomoravská říše, Přemyslovská knížata, České
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s o minulosti a současnosti naší vlasti vztáhnout ke svému království za vlády Přemyslovců, Lucemburkové v
využitím regionálních specifik
kraji a bydlišti
Čechách, Husitství, doba pohusitská, Nástup Habsburků
na český trůn
ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách VLV-5-3-04-a žák chápe na vybraných ukázkách způsob
způsob života a práce předků na našem území v
života a práce předků na našem území v minulosti
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik

Slovanské osídlení a Sámova říše, Staré pověsti české,
Život v Čechách před tisíci lety, Život ve středověku

ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách VLV-5-3-04-b žák srovnává a hodnotí na vybraných
způsob života a práce předků na našem území v
ukázkách způsob života a práce předků na našem území
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik

Velkomoravská říše, Přemyslovská knížata, České
království za vlády Přemyslovců, Lucemburkové v
Čechách, Husitství, doba pohusitská, Nástup Habsburků
na český trůn

ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách VLV-5-3-04-c žák srovnává a hodnotí způsob života a
způsob života a práce předků na našem území v
práce předků v minulosti a současnosti s využitím
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik regionálních specifik

Velkomoravská říše, Přemyslovská knížata, České
království za vlády Přemyslovců, Lucemburkové v
Čechách, Husitství, doba pohusitská, Nástup Habsburků
na český trůn
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ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách VLV-5-3-04-d žák chápe a popíše regionální specifika a
způsob života a práce předků na našem území v
umí znalosti o minulosti a současnosti naší vlasti
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik vztáhnout ke svému kraji a bydlišti

Velkomoravská říše, Přemyslovská knížata, České
království za vlády Přemyslovců, Lucemburkové v
Čechách, Husitství, doba pohusitská, Nástup Habsburků
na český trůn

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

VLV-5-3-05-a žák zná a popíše státní svátky ČR

Státní svátky ČR, významné dny ČR

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

VLV-5-3-05-b žák zná a popíše vznik a původ státních
svátků

Státní svátky ČR, významné dny ČR

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

VLV-5-3-05-c žák zná a popíše rozdíly státních svátků a
významných dnů

Státní svátky ČR, významné dny ČR

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

VLV-5-3-05-d žák zná a popíše význam státních svátků a
významných dnů

Státní svátky ČR, významné dny ČR
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•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo
pobytu vzhledem ke krajině a státu

VLV-5-1-01-a žák umí určit a vysvětlit polohu bydliště ve
vztahu k nejbližšímu okolí.

Na cestách po rodném kraji, náš kraj, ČR pod vlajkou
Evropské Unie

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo
pobytu vzhledem ke krajině a státu

VLV-5-1-01-b žák umí zařadit a popsat kde žije ve vztahu Na cestách po rodném kraji, náš kraj, ČR pod vlajkou
k jazyku a obyvatelstvu, umí rozuzlit a vysvětlit odlišnosti Evropské Unie

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo
pobytu vzhledem ke krajině a státu

VLV-5-1-01-c žák umí určit a vysvětlit polohu našeho
státu vzhledem k okolní krajině a sousedním státům

ČR a sousední státy, Hlavní město Praha, hospodářství
evropských států, Administrativní členění EU

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo
pobytu vzhledem ke krajině a státu

VLV-5-1-01-d žák se umí orientovat v místě a prostoru,
zná prostředí a okolí školy i domova, umí vyhodnotit
riziková místa a situace

Na cestách po rodném kraji, náš kraj, ČR pod vlajkou
Evropské Unie

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy,
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě

VLV-5-1-02-a žák umí určit světové strany v přírodě i
podle mapy

Orientace na mapě, určování světových stran

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy,
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě

VLV-5-1-02-b žák umí určit a vysvětlit orientační body v
krajině a popsat svoji zkušenost s pohybem v obci i ve

Orientace v přírodě
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volné krajině, umí popsat pravidla bezpečného pohybu
vzhledem ke krajině počasí a podnebí

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky,
Evropy a polokoulí

VLV-5-1-03-a žák umí určit a vysvětlit základní druhy
zobrazení krajiny

Plány a mapy, měřítka, legenda mapy

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky,
Evropy a polokoulí

VLV-5-1-03-b žák umí určit a popsat pojmy na mapě a
umí popsat trasy ve svém okolí

Práce s mapou a kompasem

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky,
Evropy a polokoulí

VLV-5-1-03-c žák umí základní administrativní rozdělení
ČR, umí a vysvětlí pojmy kraj, krajské město

Kraje a Krajská města, můj kraj

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky,
Evropy a polokoulí

VLV-5-1-03-d žák umí určit, popsat a vysvětlit místo
svého pobytu vzhledem ke kraji ve kterém žije

Kraje a Krajská města, můj kraj

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky,
Evropy a polokoulí

VLV-5-1-03-e žák umí určit a popsat základní informace o HL. město Praha, Středočeský kraj, Karlovarský kraj,
jednotlivých krajích ČR
Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj,
Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj, Jihomoravský kraj,
Kraj Vysočina, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
VLV-5-1-04-a žák umí určit a popsat nejznámější pohoří a Evropa – sjednocující světadíl, Česká republika – naše
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým nížiny, krajinné oblasti
vlast, povrch, vodstvo, podnebí, zemědělství nerostné
způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního,
bohatství
historického, politického, správního a vlastnického
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ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
VLV-5-1-04-b žák umí určit a popsat dělení vody, koloběh Evropa – sjednocující světadíl, Česká republika – naše
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým vody v krajině, význam vody v krajině, nejvýznamnější
vlast, povrch, vodstvo, podnebí, zemědělství nerostné
způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, řeky a zajímavosti
bohatství
historického, politického, správního a vlastnického
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým
způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního,
historického, politického, správního a vlastnického

VLV-5-1-04-c žák zná a umí popsat podnebí ČR, rozlišuje a Evropa – sjednocující světadíl, Česká republika – naše
vysvětlí pojmy počasí a podnebí, umí popsat, jak poznat vlast, povrch, vodstvo, podnebí, zemědělství nerostné
změnu počasí a jak se chovat na základě informací z
bohatství
meteorologie a předpovědi počasí

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
VLV-5-1-04-d žák zná a umí popsat průmyslové a
Evropa – sjednocující světadíl, Česká republika – naše
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým zemědělské oblasti. Umí popsat základní vlivy průmyslu, vlast, povrch, vodstvo, podnebí, zemědělství nerostné
způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, zemědělství a nerostného bohatství na krajinu a život lidí. bohatství
historického, politického, správního a vlastnického
ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a VLV-5-1-05-a žák zná a umí popsat podstatu a vliv
zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a významných staveb, krajinných oblastí a památek na
přírodu v naší vlasti i v jiných zemích
život člověka. Zná a umí vysvětlit význam jejich ochrany.

ČR pod vlajkou EU, Cestujeme po Evropě, kulturní
památky, krásy přírody

ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a VLV-5-1-05-b žák zprostředkuje ostatním zkušenosti,
ČR pod vlajkou EU, Cestujeme po Evropě, kulturní
zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a zajímavosti a zážitky z vlastních cest, na základě znalostí a památky, krásy přírody, obyvatelstvo, hospodářství
přírodu v naší vlasti i v jiných zemích
osobních zkušeností umí porovnat a vysvětlit způsob
evropských států
života a charakter přírody v jednotlivých oblastech u nás i
ve světě.
ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé VLV-5-1-06-a žák umí a popíše hlavní světové organizace Česká republika – naše vlast – státní symboly,
jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam kterých je ČR členem (EU, NATO
administrativní členění,
ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé VLV-5-1-06-b žák umí a popíše orgány státní moci, jejich
jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam nejznámější představitele a symboly našeho státu

Česká republika – naše vlast – státní symboly,
administrativní členění,
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ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé VLV-5-1-06-c žák umí vysvětlit pojmy základní práva,
Česká republika – naše vlast – státní symboly,
jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam svobodné volby, občan, ústava, trestný čin, soud, obrana administrativní členění
ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a
přírodním prostředí na změny a některé problémy a
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce
(města)

VLV-5-2-05-a žák poukáže v nejbližším společenském a
přírodním prostředí na změny

Okolí domova a školy, cesta do školy – historie a
současnost vztažená k místu bydliště a školy,
ekologické a jiné problémy, příklady vhodných řešení

ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a
přírodním prostředí na změny a některé problémy a
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce
(města)

VLV-5-2-05-b žák navrhne možnosti zlepšení životního
prostředí obce (města)

Vyhodnocení problémových oblastí v okolí školy a na
základě dobré praxe návrhy na zlepšení

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných VLV-5-3-01-a žák pracuje s časovými údaji a umí zařadit
údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy
událost do časového kontextu

Vláda Habsburků, doba osvícenská, Národní obrození,
první světová válka, první Československá republika,
druhá světová válka, určování času, čas jako fyzikální
veličina, dějiny jako časový sled událostí, kalendáře,
letopočet, generace, denní režim, roční období

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných VLV-5-3-01-b žák vyhodnotí a využívá zjištěných údajů k
údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy
pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy

Život v baroku, vzdělání v českých zemích, život na
vesnici a ve městě, průmyslová revoluce v Čechách

ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek

VLV-5-3-02-a žák zdůvodní základní význam chráněných Život v baroku, vzdělání v českých zemích, život na
částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek vesnici a ve městě, průmyslová revoluce v Čechách

ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek

VLV-5-3-02-b žák podle svých možností využívá archivů, Život v baroku, vzdělání v českých zemích, život na
knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů vesnici a ve městě, průmyslová revoluce v Čechách
pro pochopení minulosti
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ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se VLV-5-3-03-a žák rozeznává současné a minulé
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s
využitím regionálních specifik

Vláda Habsburků, doba osvícenská, Národní obrození,
první světová válka, první Československá republika,
druhá světová válka

ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se VLV-5-3-03-b žák se orientuje v hlavních reáliích
Vláda Habsburků, doba osvícenská, Národní obrození,
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních první světová válka, první Československá republika,
využitím regionálních specifik
specifik
druhá světová válka
ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se VLV-5-3-03-c žák chápe regionální specifika a umí znalosti Vláda Habsburků, doba osvícenská, Národní obrození,
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s o minulosti a současnosti naší vlasti vztáhnout ke svému první světová válka, první Československá republika,
využitím regionálních specifik
kraji a bydlišti
druhá světová válka
ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách VLV-5-3-04-a žák chápe na vybraných ukázkách způsob
způsob života a práce předků na našem území v
života a práce předků na našem území v minulosti
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik

Život v baroku, vzdělání v českých zemích, život na
vesnici a ve městě, průmyslová revoluce v Čechách

ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách VLV-5-3-04-b žák srovnává a hodnotí na vybraných
způsob života a práce předků na našem území v
ukázkách způsob života a práce předků na našem území
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik

Život v baroku, vzdělání v českých zemích, život na
vesnici a ve městě, průmyslová revoluce v Čechách

ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách VLV-5-3-04-c žák srovnává a hodnotí způsob života a
způsob života a práce předků na našem území v
práce předků v minulosti a současnosti s využitím
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik regionálních specifik

Život v baroku, vzdělání v českých zemích, život na
vesnici a ve městě, průmyslová revoluce v Čechách,
přechod k demokracii

ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách VLV-5-3-04-d žák chápe a popíše regionální specifika a
způsob života a práce předků na našem území v
umí znalosti o minulosti a současnosti naší vlasti
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik vztáhnout ke svému kraji a bydlišti

Život v baroku, vzdělání v českých zemích, život na
vesnici a ve městě, průmyslová revoluce v Čechách,
přechod k demokracii

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

VLV-5-3-05-a žák zná a popíše státní svátky ČR

Státní svátky ČR, významné dny ČR

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

VLV-5-3-05-b žák zná a popíše vznik a původ státních
svátků

Státní svátky ČR, významné dny ČR
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ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení
státních svátků a významných dnů

VLV-5-3-05-c žák zná a popíše rozdíly státních svátků a
významných dnů

Státní svátky ČR, významné dny ČR

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

VLV-5-3-05-d žák zná a popíše význam státních svátků a
významných dnů

Státní svátky ČR, významné dny ČR
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DĚJEPIS
Počet vyučovacích hodin za týden
Celkem
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

0

0

0

0

0

2

2

2

2

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Název předmětu

8

DĚJEPIS

Oblast

Člověk a společnost

Charakteristika předmětu

Vyučovací předmět dějepis se snaží o vytvoření představy historického času, vytvoření historického vědomí jedince
a uchování kontinuity historické paměti. Důraz se klade na hlubší poznání dějin vlastního národa v kontextu se
světovým a evropským vývojem a dějinami vědy a umění. Sleduje se také přínos jednotlivých států, oblastí, civilizací
k rozvoji vzdělanosti, významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Obecné historické
problémy se konkretizují prostřednictvím dějin regionu i dějin místních. Výuka dále směřuje k poznání a pochopení
principů, na nichž spočívá demokratická společnost a její politické instituce, vytváří občanské a právní vědomí, zejména
v souvislosti s lidskými právy, povinnostmi a jejich respektováním. Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen
uzavřenou minulostí, souhrnem faktů a dat, nýbrž také podnětnou oblastí námětů k přemýšlení o minulosti, současnosti
a budoucnosti nejen vlastního národa, ale i jiných společenství a uvědomování si sounáležitosti s evropskou kulturou.
Cílem je komplexní poznání jednotlivých dějinných období, pochopení vztahů a souvislostí a rozvoj samostatného,
kritického myšlení žáků. Při výuce využíváme různé formy práce, vyučovací metody a pracovní postupy. Ke všem žákům
přistupujeme individuálně. Žáci pracují s učebnicí, historickými mapami a atlasy, historickými dokumenty, odbornou
literaturou i různými audio a video materiály. Při výuce využívá naše škola moderní informační technologie, včetně
interaktivních tabulí. Je-li to možné, zařazujeme do výuky exkurze a besedy s pamětníky. Žáci zpracovávají a prezentují
projekty a referáty.
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Název předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů

DĚJEPIS
Dějepis je povinným vyučovacím předmětem pro žáky II. stupně ZŠ v 6. - 9. ročníku. Navazuje na základy, které žáci
získali ve vlastivědě ve 4. a 5. ročníku. Vyučuje se v 2hodinové týdenní dotaci v kmenových třídách. Zaměřuje se na
poznání významných historických události a osobností, které ovlivnily život předchozích generací a mají svůj význam
i pro orientaci v současném světě.

•

Dějepis

Kompetence k učení:
Metody a způsoby učení, výuka, výsledky učení, práce s informacemi, propojování a využití vědomostí
Kompetence k řešení problémů:
Analýza problému, plánování řešení, řešení problému
Kompetence komunikativní:

Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Práce s informacemi (jejich výběr, třídění), způsob vyjadřování (jeho srozumitelnost a logika), písemný projev, ústní
projev, naslouchání, navazování a udržování kontaktu při komunikaci
Kompetence sociální a personální:
Přípravná fáze práce ve skupině, realizace práce ve skupině, vyhodnocení práce ve skupině, upevňování vztahů
s druhými, podložená volba osobních cílů, emoce
Kompetence občanské:
Respekt k druhým, pravidla, odmítání násilí, aktivní pomoc, samostatné jednání, respekt k právům jednotlivce,
udržitelnost života, krizové situace, vztah ke kulturnímu dědictví
Kompetence pracovní:
Plánování, vlastní práce, hodnocení, profese
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Název předmětu

Způsob hodnocení žáků

DĚJEPIS
Žáci jsou hodnoceni pedagogem, který využívá motivačně formativní hodnocení a/nebo známky. Žáci se dále učí
sebehodnocení i hodnocení ostatních pomocí popisného jazyka (jednotlivci i skupiny). Hodnocení žáků probíhá
s ohledem na individuální specifika jedince.

313

UČEBNÍ OSNOVY: DĚJEPIS
DĚJEPIS
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a
potřebnosti dějepisných poznatků

D-9-1-01-a žák objasní význam znalosti dějin, uvede
konkrétní příklady, proč je potřeba znát minulost

Význam zkoumání dějin

D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti;
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje
shromažďovány

D-9-1-02-a žák zná definici archeologie a historie jako
vědních oborů, dokáže uvést základní specifika práce
archeologů a historiků

Archeologie a další historické vědy jako zdroje
informací o minulosti

D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti;
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje
shromažďovány

D-9-1-02-b žák uvede příklady zdrojů informací o
minulosti, roztřídí historické památky podle druhu

Historické prameny – písemné, hmotné, umělecká díla

D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti;
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje
shromažďovány

D-9-1-02-c žák zná instituce, kde se historické památky
ukládají v závislosti na svém druhu, charakterizuje
stručně jejich činnost

Instituce, kde jsou historické památky uloženy (archiv,
muzeum, knihovna, galerie)

D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém
sledu

D-9-1-03-a žák se orientuje na časové ose, zaznamená
Historický čas – časová osa, století, tisíciletí, časová
data a hlavní historické epochy na časové ose, seřadí je v posloupnost základních dějinných epoch (pravěk,
chronologickém sledu
starověk, středověk, novověk, moderní doba)
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D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém
sledu

D-9-1-03-b žák zařadí letopočet do století a naopak

Historický čas – časová osa, století, tisíciletí, časová
posloupnost základních dějinných epoch (pravěk,
starověk, středověk, novověk, moderní doba)

D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém
sledu

D-9-1-03-c žák zná počátek našeho letopočtu

Počátek letopočtu

D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém
sledu

D-9-1-03-d žák se orientuje v historické mapě

Mapy, historický prostor

D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu

D-9-2-01-a žák uvede dvě různá vysvětlení původu
člověka

Pravěk – vznik člověka (Bible, Ch. Darwin), počátky
lidské společnosti

D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu

D-9-2-01-b žák zdůvodní vliv klimatu na vznik člověka

Vliv klimatu na vznik a vývoj člověka a počátky lidské
společnosti

D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu

D-9-2-01-c žák charakterizuje základní specifika života
Starší doba kamenná – časové vymezení, způsob života
pravěkých lovců a sběračů ve starší době kamenné, jejich tehdejších lidí, vznik náboženství a umění
materiální i duchovní kulturu

D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu

D-9-2-01-d žák vyjmenuje jednotlivé vývojové etapy
člověka a lidské rasy, chápe význam rasových odlišností

Vývojové etapy člověka (člověk zručný, rozumný,
dnešního typu), lidské rasy, význam rasových odlišností

D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a
zpracování kovů pro lidskou společnost

D-9-2-02-a žák stručně popíše život lidí v mladší době
kamenné; popíše v čem spočívala změna ve způsobu
obživy, vysvětlí její význam pro vývoj lidské společnosti

Mladší doba kamenná – časové vymezení, způsob
života tehdejších lidí – změna způsobu obživy
(neolitická revoluce), život zemědělce a pastevce,
výrobní hospodářství

D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a
zpracování kovů pro lidskou společnost

D-9-2-02-b žák objasní význam zpracování kovů pro
lidskou společnost; popíše způsob života lidí v době
bronzové

Doba bronzová – časové vymezení, způsob života
tehdejších lidí, objev a význam zpracování kovů
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D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a
zpracování kovů pro lidskou společnost

D-9-2-02-c žák objasní význam objevu železa pro lidskou Doba železná – získávání, význam a zpracování železa,
společnost; popíše způsob života lidí v době železné
jeho výhody oproti bronzu; nová řemesla – hutnictví,
kovářství, kolářství; způsob života tehdejších lidí

D-9-2-03 uvede příklady archeologických kultur na
našem území

D-9-2-03-a žák popíše, kdo byli první lidé na našem
území, jakým způsobem se živili

D-9-2-03 uvede příklady archeologických kultur na
našem území

D-9-2-03-b žák uvede příklady archeologických kulturu na České země v době pravěku – lovci mamutů, první
našem území
zemědělci a jejich kultury

D-9-2-03 uvede příklady archeologických kultur na
našem území

D-9-2-03-c žák uvede základní rysy kultur starých Keltů,
Germánů a Slovanů na našem území

Keltové, Germáni a Slované na našem území

D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských
civilizací

D-9-3-01-a žák vysvětlí obecnou souvislost mezi
přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých
zemědělských civilizací

Starověk – vznik států, dělení

České země v době pravěku – lovci mamutů, první
zemědělci a jejich kultury

D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které se D-9-3-02-a žák vysvětlí význam vzniku písma pro vývoj
staly součástí světového kulturního dědictví
lidské společnosti

Vznik a vývoj písma, jeho význam pro rozvoj lidské
společnosti a naše poznání minulosti

D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských
civilizací

D-9-3-01-b žák popíše význam přírodních podmínek pro
vznik a vývoj civilizace ve starověké Mezopotámii;
lokalizuje Mezopotámii na mapě

Starověká Mezopotámie – poloha, přírodní podmínky,
dělení, rozvoj společnosti, vznik a vývoj států a říší
(Sumerové, Babylonie, Asýrie)

D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských
civilizací

D-9-3-01-c žák uvede příklady států a říší ve starověké
Mezopotámii

Starověká Mezopotámie – poloha, přírodní podmínky,
dělení, rozvoj společnosti, vznik a vývoj států a říší
(Sumerové, Babylonie, Asýrie)

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí
podstatu antické demokracie

D-9-3-04-a žák stručně popíše základní specifika života
lidí ve starověké Mezopotámii (formy vlády, dělení
společnosti, způsob obživy tehdejších lidí, jejich
náboženské představy, věda a kultura)

Starověká Mezopotámie – rozvoj společnosti a
hospodářství, věda a kultura (klínové písmo, epos),
náboženství (zikkurat)
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D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které se D-9-3-02-b žák uvede nejvýznamnější památky starověké Starověká Mezopotámie – významné stavby a další
staly součástí světového kulturního dědictví
Mezopotámie, které se staly součástí světového
památky, její archeologické zkoumání
kulturního dědictví
D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí
podstatu antické demokracie

D-9-3-04-b žák uvede příklady významných osobností
starověké Mezopotámie, ví, čím se tito lidé proslavili

Starověká Mezopotámie – významné osobnosti

D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských
civilizací

D-9-3-01-d žák stručně charakterizuje jednotlivé státy
starověkého Předního východu a lokalizuje je na mapě

Ostatní státy na Předním východě – Chetitská říše,
Féničané, Palestina – poloha, vztahy s okolními státy

D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech přínos D-9-3-03-a žák ví, co je judaismus, uvede jeho základní
antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro
specifika, rozdíl oproti křesťanství
evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s
judaismem

Judaismus

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí
podstatu antické demokracie

Starověký Egypt – rozvoj společnosti a hospodářství,
věda a kultura (hieroglyfy), náboženství

D-9-3-04-c žák stručně popíše základní specifika života
lidí ve starověkém Egyptě (formy vlády, dělení
společnosti, způsob obživy tehdejších lidí, jejich
náboženské představy, věda a kultura)

D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které se D-9-3-02-c žák uvede nejvýznamnější památky
staly součástí světového kulturního dědictví
starověkého Egypta, které se staly součástí světového
kulturního dědictví; ví o přínosu českých egyptologů pro
poznání historie starověkého Egypta

Starověký Egypt – významné stavby a další památky,
jeho archeologické zkoumání, přínos a objevy českých
egyptologů

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí
podstatu antické demokracie

Starověký Egypt – významné osobnosti

D-9-3-04-d žák uvede příklady významných osobností
starověkého Egypta, ví, čím se tito lidé proslavili
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D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských
civilizací

D-9-3-01-f žák popíše význam přírodních podmínek pro
vznik a vývoj civilizace ve starověké Indii; lokalizuje Indii
na mapě

Starověká Indie – poloha, přírodní podmínky, rozvoj
společnosti, vznik a vývoj státu

D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských
civilizací

D-9-3-01-e žák popíše význam přírodních podmínek pro
vznik a vývoj civilizace ve starověkém Egyptě; lokalizuje
Egypt na mapě

Starověký Egypt – poloha, přírodní podmínky, dělení,
rozvoj společnosti, vznik a vývoj státu

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí
podstatu antické demokracie

D-9-3-04-e žák stručně popíše základní specifika života
lidí ve starověké Indii (formy vlády, dělení společnosti,
způsob obživy tehdejších lidí, jejich náboženské
představy, věda a kultura)

Starověká Indie – rozvoj společnosti a hospodářství,
věda a kultura, náboženství (budhismus, hinduismus)

D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které se D-9-3-02-d žák uvede nejvýznamnější památky starověké Starověká Indie – významné stavby a další památky
staly součástí světového kulturního dědictví
Indie, které se staly součástí světového kulturního
dědictví
D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí
podstatu antické demokracie

D-9-3-04-f žák uvede příklady významných osobností
starověké Indie, ví, čím se tito lidé proslavili

Starověká Indie – významné osobnosti

D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských
civilizací

D-9-3-01-g žák popíše význam přírodních podmínek pro
vznik a vývoj civilizace ve starověké Číně; lokalizuje Čínu
na mapě

Starověká Čína – poloha, přírodní podmínky, rozvoj
společnosti, vznik a vývoj státu

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí
podstatu antické demokracie

D-9-3-04-g žák stručně popíše základní specifika života
lidí ve starověké Číně (formy vlády, dělení společnosti,
způsob obživy tehdejších lidí, jejich náboženské
představy, věda a kultura)

Starověká Čína – rozvoj společnosti a hospodářství,
věda a kultura, náboženství
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D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které se D-9-3-02-e žák uvede nejvýznamnější památky starověké Starověká Čína – významné stavby a další památky
staly součástí světového kulturního dědictví
Číny, které se staly součástí světového kulturního
dědictví
D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí
podstatu antické demokracie

D-9-3-04-h žák uvede příklady významných osobností
starověké Číny, ví, čím se tito lidé proslavili

Starověká Čína – významné osobnosti

D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských
civilizací

D-9-3-01-h žák popíše význam přírodních podmínek pro Antické Řecko – poloha, přírodní podmínky a vznik
vznik a vývoj civilizace v antickém Řecku; lokalizuje Řecko civilizace
na mapě

D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech přínos D-9-3-03-b žák stručně charakterizuje základní specifika
antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro
minojské a mykénské kultury starověkého Řecka
evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s
judaismem

Antické Řecko – minojská a mykénská kultura

D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které se D-9-3-02-f žák stručně shrne děj Homérových eposů
staly součástí světového kulturního dědictví

Homér – Ilias a Odyssea

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí
podstatu antické demokracie

D-9-3-04-i žák stručně charakterizuje základní specifika
tzv. homérského období řeckých dějin

Antické Řecko – homérské období a velká řecká
kolonizace

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí
podstatu antické demokracie

D-9-3-04-j žák stručně charakterizuje městské státy
Sparta a Athény, porovná jejich formy vlády

Antické Řecko – městské státy Sparta a Athény, antická
demokracie

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí
podstatu antické demokracie

D-9-3-04-k žák stručně popíše průběh řecko-perských
válek – jejich příčiny, nejvýznamnější bitvy, výsledek a
důsledky pro tehdejší společnost

Antické Řecko – řecko-perské války
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D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí
podstatu antické demokracie

D-9-3-04-l žák stručně popíše průběh peloponéských
válek – jejich příčiny, výsledek a důsledky pro tehdejší
společnost a následný dějinný vývoj

Antické Řecko – peloponéské války

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí
podstatu antické demokracie

D-9-3-04-m žák stručně popíše příčiny, průběh a důsledky Antické Řecko – Alexandr Veliký
tažení Alexandra Makedonského

D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech přínos D-9-3-03-c žák charakterizuje období helénismu a jeho
antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro
význam pro tehdejší společnost
evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s
judaismem

Antické Řecko – helénismus

D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které se D-9-3-02-g žák stručně shrne děj vybrané řecké báje
staly součástí světového kulturního dědictví

Antické Řecko – mytologie (E Petiška – Staré řecké báje
a pověsti)

D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech přínos D-9-3-03-d žák shrne přínos řecké kultury pro vývoj
antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro
evropské civilizace; zná některé představitele řecké
evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s
kultury, vzdělanosti a vědy
judaismem

Antické Řecko – umění a kultura: literatura, divadlo,
vzdělanost; věda a technika

D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které se D-9-3-02-h žák uvede nejvýznamnější památky antického Antické Řecko – významné stavby a další památky
staly součástí světového kulturního dědictví
Řecka, které se staly součástí světového kulturního
dědictví
D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí
podstatu antické demokracie

D-9-3-04-n žák stručně popíše všední život společnosti
starověkého Řecka (formy vlády, způsob obživy
tehdejších lidí, jejich náboženské představy, strukturu
společnosti)

Antické Řecko – všední život lidí, formy vlády, strukturu
společnosti, náboženství
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6. ročník
D-9-3-01-i žák popíše význam přírodních podmínek pro Antický Řím – poloha, přírodní podmínky a vznik
vznik a vývoj civilizace v antickém Římě; lokalizuje Řím na civilizace (založení města Řím – legenda x skutečnost)
mapě

D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech přínos D-9-3-03-e žák stručně popíše základní specifika etruské
antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro
civilizace
evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s
judaismem

Antický Řím – Etruskové a římští králové

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí
podstatu antické demokracie

D-9-3-04-o žák popíše formu vlády v antickém Římě v
době republiky

Antický Řím – římská republika

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí
podstatu antické demokracie

D-9-3-04-p žák popíše římské výboje v oblasti Středomoří Antický Řím – výboje ve Středomoří

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí
podstatu antické demokracie

D-9-3-04-q žák stručně popíše příčiny a výsledky bojů
mezi Patriciji a Plebeji

Antický Řím – boje mezi Patriciji a Plebeji

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí
podstatu antické demokracie

D-9-3-04-r žák popíše příčiny, průběh a výsledky bojů na
konci římské republiky

Antický Řím – krize a zánik římské republiky (osobnost
Gaia Julia Caesara)

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí
podstatu antické demokracie

D-9-3-04-s žák stručně popíše osobnost a činy Gaia Julia
Caesara

Antický Řím – krize a zánik římské republiky (osobnost
Gaia Julia Caesara)

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí
podstatu antické demokracie

D-9-3-04-t žák stručně charakterizuje způsob vlády v
době římského císařství

Antický Řím – římské císařství (principát, dominát)
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D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech přínos D-9-3-03-f žák jmenuje alespoň dva římské císaře a jejich Antický Řím – římští císařové
antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro
významné činy
evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s
judaismem
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech přínos D-9-3-03-g žák popíše jak, kde a kdy vzniklo křesťanství; Antický Řím – počátky křesťanství, souvislost s
antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro
převypráví příběh o narození, životě a smrti Ježíše Krista, judaismem
evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s
zná rozdíl mezi křesťanstvím a judaismem
judaismem
D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí
podstatu antické demokracie

D-9-3-04-u žák uvede základní příčiny rozpadu a zániku
Římské říše

D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech přínos D-9-3-03-h žák shrne přínos římské kultury pro vývoj
antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro
evropské civilizace; zná některé představitele řecké
evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s
kultury, vzdělanosti a vědy
judaismem

Antický Řím – rozpad a zánik říše

Antický Řím – umění a kultura: literatura, divadlo,
vzdělanost; věda a technika

D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které se D-9-3-02-i žák uvede nejvýznamnější památky antického Antický Řím – významné stavby a další památky
staly součástí světového kulturního dědictví
Říma, které se staly součástí světového kulturního
dědictví
D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí
podstatu antické demokracie

D-9-3-04-v žák stručně popíše všední život společnosti
Antické Řím – všední život lidí, formy vlády, strukturu
starověkého Říma (formy vlády, způsob obživy tehdejších společnosti, náboženství
lidí, jejich náboženské představy, strukturu společnosti)
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Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti;
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje
shromažďovány

D-9-1-02-b žák uvede příklady zdrojů informací o
minulosti, roztřídí historické památky podle druhu

Historické prameny – písemné, hmotné, umělecká díla

D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti;
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje
shromažďovány

D-9-1-02-c žák zná instituce, kde se historické památky
ukládají v závislosti na svém druhu, charakterizuje
stručně jejich činnost

Instituce, kde jsou historické památky uloženy (archiv,
muzeum, knihovna, galerie)

D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti;
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje
shromažďovány

D-9-1-02-d žák popíše rozdíl mezi prameny úřední
povahy a prameny literární povahy

Prameny úřední povahy a prameny literární povahy

D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém
sledu

D-9-1-03-a žák se orientuje na časové ose, zaznamená
Historický čas – časová osa, století, tisíciletí, časová
data a hlavní historické epochy na časové ose, seřadí je v posloupnost základních dějinných epoch (pravěk,
chronologickém sledu
starověk, středověk, novověk, moderní doba)

D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém
sledu

D-9-1-03-b žák zařadí letopočet do století a naopak

Historický čas – časová osa, století, tisíciletí, časová
posloupnost základních dějinných epoch (pravěk,
starověk, středověk, novověk, moderní doba)
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D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém
sledu

D-9-1-03-c žák zná počátek našeho letopočtu

Počátek letopočtu

D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém
sledu

D-9-1-03-d žák se orientuje v historické mapě

Mapy, historický prostor

D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu

D-9-2-01-e žák si zopakuje základní období pravěku –
doba kamenná, doba bronzová, doba železná

Opakování učiva 6 ročníku – pravěk, starověk

D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a
zpracování kovů pro lidskou společnost

D-9-2-02-d žák zopakuje význam zemědělství, chovu
dobytka a zpracování kovů pro lidskou společnost

Opakování učiva 6 ročníku – pravěk, starověk

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí
podstatu antické demokracie

D-9-3-04-w žák si zopakuje základní charakteristiky
starověkých civilizací

Opakování učiva 6 ročníku – pravěk, starověk

D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady románské a
gotické kultury

D-9-4-05-a žák nakreslí schéma struktury středověké
společnosti

Středověká společnost – její dělení

D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady románské a
gotické kultury

D-9-4-05-b žák popíše rozdíly v postavení, právech a
povinnostech jednotlivých vrstev společnosti, včetně
jejich způsobu obživy

Středověká společnost – její dělení

D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a
církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným
věroukám

D-9-4-04-a žák popíše význam křesťanské víry v životě
jednotlivých vrstev středověké společnosti

Středověká společnost – role víry a křesťanství
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D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace,
která nastala v důsledku příchodu nových etnik,
christianizace a vzniku států

D-9-4-01-a žák porovná základní rysy jednotlivých
společností v raném středověku

Nový etnický obraz Evropy

D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace,
která nastala v důsledku příchodu nových etnik,
christianizace a vzniku států

D-9-4-01-b žák charakterizuje okolnosti vzniku prvních
státních útvarů ve středověké Evropě

Vznik nových států na území bývalé západořímské říše –
Francká říše, Svatá říše římská, Anglie

D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace,
která nastala v důsledku příchodu nových etnik,
christianizace a vzniku států

D-9-4-01-c žák stručně popíše rané dějiny prvních
evropských států

Dějiny území bývalé západořímské říše – Francká říše
(její vývoj a rozpad, osobnost Karla Velikého), Svatá říše
římská (její vývoj, boj o moc mezi císařem a papežem –
boj o investituru, osobnost Fridricha Barbarossy),
Francie, Anglie a jejich vzájemné vztahy

D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace,
která nastala v důsledku příchodu nových etnik,
christianizace a vzniku států

D-9-4-01-d žák na příkladu vysvětlí vliv křesťanství na
politický vývoj státu

Dějiny území bývalé západořímské říše – Francká říše
(její vývoj a rozpad, osobnost Karla Velikého), Svatá říše
římská (její vývoj, boj o moc mezi císařem a papežem –
boj o investituru, osobnost Fridricha Barbarossy),
Francie, Anglie a jejich vzájemné vztahy

D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a
církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným
věroukám

D-9-4-04-b žák vysvětlí podstatu sporu mezi světskou a
církevní mocí v tzv. boji o investituru

Dějiny území bývalé západořímské říše – Francká říše
(její vývoj a rozpad, osobnost Karla Velikého), Svatá říše
římská (její vývoj, boj o moc mezi císařem a papežem –
boj o investituru, osobnost Fridricha Barbarossy),
Francie, Anglie a jejich vzájemné vztahy

D-9-4-02 porovná základní rysy západoevropské,
byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti

D-9-4-02-a žák stručně popíše dějiny Byzantské říše v
Dějiny území východořímské říše – Byzantská říše
raném středověku, zaměří se na osobnost a přínos císaře (osobnost Justiniána I.)
Justiniána I.

D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a

D-9-4-04-c žák stručně popíše šíření křesťanství v
oblastech východořímské říše a jejích sousedů

Šíření křesťanství v oblastech východořímské říše a
jejích sousedů
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církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným
věroukám
D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a
církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným
věroukám

D-9-4-04-d žák charakterizuje podstatu a popíše důsledky Velké církevní schizma
velkého církevního schizmatu

D-9-4-02 porovná základní rysy západoevropské,
byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti

D-9-4-02-b žák stručně charakterizuje Islám jako
náboženství, popíše jeho vznik

D-9-4-02 porovná základní rysy západoevropské,
byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti

D-9-4-02-c žák stručně popíše vzestup a pád arabské říše, Arabové, vzestup a pád arabské říše, arabská kultura
její výboje a kulturu

D-9-4-02 porovná základní rysy západoevropské,
byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti

D-9-4-02-d žák stručně popíše tureckou kulturu, výboje a Turci, jejich výboje a počátky státu, turecká kultura
počátky tureckého státu

D-9-4-02 porovná základní rysy západoevropské,
byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti

D-9-4-02-e žák porovná základní rysy západoevropské,
byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti

Shrnutí základních rysů západní Evropy, byzantskoslovanské a islámské kulturní oblasti

D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a
církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným
věroukám

D-9-4-04-e žák vysvětlí příčiny a důsledky křížových
výprav, stručně popíše jejich průběh

Křížové výpravy

D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace,
která nastala v důsledku příchodu nových etnik,
christianizace a vzniku států

D-9-4-01-e žák charakterizuje okolnosti vzniku prvních
Dějiny území mimo bývalou římskou říši (Vikingové,
státních útvarů ve středověké Evropě mimo území bývalé Slované – Kyjevská Rus, Polsko, Rusko)
římské říše

D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní
D-9-4-03-a žák stručně charakterizuje vznik a postavení
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů Sámovi říše v rámci střední Evropy
v evropských souvislostech

Islám

Dějiny českých zemí – Sámova říše
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D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní
D-9-4-03-b žák objasní situaci Velkomoravské říše, její
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů vnitřní vývoj a postavení v evropských souvislostech
v evropských souvislostech

Dějiny českých zemí – Velká Morava

D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní
D-9-4-03-c žák zdůvodní význam cyrilometodějské mise
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů pro rozvoj vzdělanosti
v evropských souvislostech

Cyril a Metoděj, jejich význam pro šíření křesťanství a
vzdělanosti u nás

D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní
D-9-4-03-d žák popíše vznik, vnitřní vývoj a postavení
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů Českého knížectví v evropských souvislostech
v evropských souvislostech

Čechy v době knížecí

D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní
D-9-4-03-e žák stručně popíše osobnost a činy sv. Václava Čechy v době knížecí
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů
v evropských souvislostech
D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní
D-9-4-03-f žák vysvětlí princip seniorátu a jeho důsledky
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů pro Přemyslovskou dynastii
v evropských souvislostech

Čechy v době knížecí

D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní
D-9-4-03-h žák popíše proměnu českého státu z knížectví První čeští králové
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů na království
v evropských souvislostech
D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní
D-9-4-03-i žák popíše osobnost a činy dvou vybraných
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů Přemyslovských králů
v evropských souvislostech

První čeští králové

D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní
D-9-4-03-j žák popíše závěrečné období vlády
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů Přemyslovců a jejich vymření po meči
v evropských souvislostech

Poslední Přemyslovci
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D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady románské a
gotické kultury

D-9-4-05-c žák popíše znaky románského stavitelství na
konkrétní stavbě

Kultura raného středověku – románské umění

D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady románské a
gotické kultury

D-9-4-05-d žák popíše znaky gotického stavitelství na
konkrétní stavbě

Kultura vrcholné a pozdního středověku – gotická
kultura

D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady románské a
gotické kultury

D-9-4-05-e žák vysvětlí princip venkovské kolonizace a
popíše úlohu a fungování středověkých měst

Společnost ve vrcholném středověku – vznik a
fungování měst

D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a
církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným
věroukám

D-9-4-04-f žák definuje papežské schizma, stručně popíše Papežské schizma
jeho příčiny, řešení a důsledky

D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a
církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným
věroukám

D-9-4-04-g žák stručně popíše vztah křesťanství ke
kacířství a jiným věroukám

křesťanství, kacířství a jiné věrouky

D-9-4-02 porovná základní rysy západoevropské,
byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti

D-9-4-02-h žák popíše podstatu, průběh a výsledky
reconquisty; popíše vznik Španělska

Reconquista a vznik Španělska

D-9-4-02 porovná základní rysy západoevropské,
byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti

D-9-4-02-f žák popíše příčiny, průběh a důsledky Stoleté
války

Anglie a Francie ve vrcholném středověku – Stoletá
válka

D-9-4-02 porovná základní rysy západoevropské,
byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti

D-9-4-02-h žák stručně popíše dějiny Osmanské říše od
poloviny 15. století do poloviny 16. století

Osmanská říše

D-9-5-03 popíše a demonstruje průběh zámořských
objevů, jejich příčiny a důsledky

D-9-5-03-a žák uvede příčiny a důsledky zámořských
objevů

Objevné plavby a jejich důsledky

328

UČEBNÍ OSNOVY: DĚJEPIS
DĚJEPIS

7. ročník

D-9-5-03 popíše a demonstruje průběh zámořských
objevů, jejich příčiny a důsledky

D-9-5-03-b žák uvede příklady významných zámořských
objevů

Objevné plavby a jejich důsledky

D-9-5-03 popíše a demonstruje průběh zámořských
objevů, jejich příčiny a důsledky

D-9-5-03-c žák stručně popíše život původních obyvatel
Střední a Jižní Ameriky

Život původních obyvatel Střední a Jižní Ameriky

D-9-5-03 popíše a demonstruje průběh zámořských
objevů, jejich příčiny a důsledky

D-9-5-03-d žák uvede příklady velkých indiánských
civilizací Střední a Jižní Ameriky a jejich střetu s
křesťanskými dobyvateli

Velké indiánské civilizace ve Střední a Jižní Americe –
Mayové, Aztékové, Inkové a jejich střetávání s
evropskými dobyvateli

D-9-5-04 objasní postavení českého státu v podmínkách D-9-5-04-a žák stručně popíše příchod Lucemburků na
Evropy rozdělené do řady mocenských a náboženských český trůn
center a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie

Dějiny českých zemí – Lucemburkové

D-9-5-04 objasní postavení českého státu v podmínkách D-9-5-04-b žák stručně charakterizuje osobnost a činy
Evropy rozdělené do řady mocenských a náboženských Karla IV.
center a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie

Dějiny českých zemí – Lucemburkové

D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český
politický a kulturní život

D-9-5-02-a žák stručně charakterizuje osobnost a činy
mistra Jana Husa

Doba husitská

D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český
politický a kulturní život

D-9-5-02-b žák stručně popíše příčiny, průběh a důsledky Doba husitská
husitského hnutí

D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český
politický a kulturní život

D-9-5-02-c žák stručně charakterizuje osobnost a činy
Jana Žižky

D-9-5-04 objasní postavení českého státu v podmínkách D-9-5-04-c žák stručně popíše osobnost a činy Jiřího z
Evropy rozdělené do řady mocenských a náboženských Poděbrad; uvede způsob, jakým se dostal na český trůn
center a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie

Doba husitská

Jiří z Poděbrad a Jagellonci
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D-9-5-04 objasní postavení českého státu v podmínkách D-9-5-04-d žák uvede, jakým způsobem se Jagellonci
Evropy rozdělené do řady mocenských a náboženských dostali na český trůn
center a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie

Jiří z Poděbrad a Jagellonci

D-9-5-04 objasní postavení českého státu v podmínkách D-9-5-04-e žák jmenuje jednoho z Jagellonských
Evropy rozdělené do řady mocenských a náboženských panovníků na českém trůně
center a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie

Jiří z Poděbrad a Jagellonci

D-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje
absolutismus, konstituční monarchie,
parlamentarismus

D-9-5-06-a žák zdůvodní příčiny a výsledky proměny
společnosti

Společnost v raném novověku – stavy, vznik
manufaktur

D-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje
absolutismus, konstituční monarchie,
parlamentarismus

D-9-5-06-b žák vysvětlí podstatu absolutismu, konstituční Absolutismus, konstituční monarchie,
monarchie a parlamentarismu
parlamentalismus

D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve včetně
reakce církve na tyto požadavky

D-9-5-01-a žák vysvětlí nové myšlenky požadující reformu Reformace a její důsledky – německá reformace,
církve a popíše reakci církve na tyto požadavky
reformace ve Francii a Anglii

D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve včetně
reakce církve na tyto požadavky

D-9-5-01-b žák popíše průběh a specifika reformace v
Německu, Francii a Anglii

D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve včetně
reakce církve na tyto požadavky

D-9-5-01-c žák stručně popíše vývoj v dalších evropských Vývoj v dalších evropských státech – Španělsko,
státech – Španělsko, Rusko, Nizozemí, Osmanská říše
Nizozemí, Rusko, Osmanská říše

D-9-5-04 objasní postavení českého státu v podmínkách D-9-5-04-f žák zhodnotí význam jednoty bratrské a vliv
Evropy rozdělené do řady mocenských a náboženských reformace v českých zemích
center a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie

Reformace a její důsledky – německá reformace,
reformace ve Francii a Anglii

Dějiny českých zemí – nástup Habsburků na český trůn
a doba předbělohorská
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D-9-5-04 objasní postavení českého státu v podmínkách D-9-5-04-g žák popíše politickou situaci v českých zemích Dějiny českých zemí – nástup Habsburků na český trůn
Evropy rozdělené do řady mocenských a náboženských v době předbělohorské, zhodnotí postavení českých zemí a doba předbělohorská
center a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie ve středoevropském kontextu
D-9-5-04 objasní postavení českého státu v podmínkách D-9-5-04-h žák stručně charakterizuje osobnost a činy
Evropy rozdělené do řady mocenských a náboženských jednoho habsburského panovníka této doby
center a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie

Dějiny českých zemí – nástup Habsburků na český trůn
a doba předbělohorská

D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté
války a posoudí její důsledky

D-9-5-05-a žák popíše příčiny, průběh a důsledky
třicetileté války

Třicetiletá válka a její důsledky

D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté
války a posoudí její důsledky

D-9-5-05-b žák vysvětlí proč došlo k českému
stavovskému povstání a k čemu vedlo

České země za třicetileté války

D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté
války a posoudí její důsledky

D-9-5-05-c žák stručně popíše situaci v českých zemích
během třicetileté války

České země za třicetileté války

D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve včetně
reakce církve na tyto požadavky

D-9-5-01-d žák vysvětlí základní myšlenky humanismu a Kultura na počátku novověku – renesance a
renesance a zhodnotí jejich vliv na myšlení tehdejších lidí humanismus (základní myšlenky)

D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých
kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady
významných kulturních památek

D-9-5-07-a žák popíše renesanci jako umělecký styl;
ukáže její znaky na konkrétním díle

Renesance – znaky

D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých
kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady
významných kulturních památek

D-9-5-07-b žák uvede představitele renesance a
humanismu a jejich díla z různých oblastí kultur

Renesance a humanismus – představitelé a jejich díla
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•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté
války a posoudí její důsledky

D-9-5-05-a žák popíše příčiny, průběh a důsledky
třicetileté války

Třicetiletá válka a její důsledky

D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve včetně
reakce církve na tyto požadavky

D-9-5-01-d žák vysvětlí základní myšlenky humanismu a Kultura na počátku novověku – renesance a
renesance a zhodnotí jejich vliv na myšlení tehdejších lidí humanismus (základní myšlenky)

D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých
kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady
významných kulturních památek

D-9-5-07-a žák popíše renesanci jako umělecký styl;
ukáže její znaky na konkrétním díle

Renesance – znaky

D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých
kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady
významných kulturních památek

D-9-5-07-b žák uvede představitele renesance a
humanismu a jejich díla z různých oblastí kultur

Renesance a humanismus – představitelé a jejich díla

D-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje
absolutismus, konstituční monarchie,
parlamentarismus

D-9-5-06-b žák vysvětlí podstatu absolutismu, konstituční Absolutismus, konstituční monarchie,
monarchie a parlamentarismu
parlamentarismus

Klasicismus – znaky

Klasicismus – znaky
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D-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje
absolutismus, konstituční monarchie,
parlamentarismus

D-9-5-06-c žák stručně popíše příčiny a důsledky změn,
které nastaly v Anglii; na příkladu Anglie konkretizuje
parlamentarismus

Dějiny významných evropských států – Anglie – nástup
Stuartovců, anglická republika a Cromwellova
diktatura, Slavná revoluce, vznik Velké Británie

D-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje
absolutismus, konstituční monarchie,
parlamentarismus

D-9-5-06-d žák stručně popíše příčiny boje
Dějiny významných evropských států – Velká Británie a
severoamerických kolonií za nezávislost a následný vznik její kolonie – boj severoamerických kolonií za
USA
nezávislost a vznik USA

D-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje
absolutismus, konstituční monarchie,
parlamentarismus

D-9-5-06-e žák stručně charakterizuje vznik absolutistické Dějiny významných evropských států – Francie –
monarchie ve Francii; popíše vládu Ludvíka XIV.;
vybudování absolutistické monarchie, vláda Ludvíka
konkretizuje na jejím základě pojem absolutismus
XIV.

D-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje
absolutismus, konstituční monarchie,
parlamentarismus

D-9-5-06-f žák stručně charakterizuje vznik osvícenského Dějiny významných evropských států – Rusko –
absolutismu v Rusku; popíše vládu Petra I. a Kateřiny II.; vybudování osvícenského absolutismu, vláda Petra I.
konkretizuje na jejím základě pojem osvícenský
Velikého a Kateřiny II. Veliké
absolutismus

D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté
války a posoudí její důsledky

D-9-5-05-d žák stručně charakterizuje situaci v českých
zemích po skončení třicetileté války

Dějiny českých zemí a habsburské monarchie – české
země po třicetileté válce (rekatolizace, robota a
nevolnictví)

D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté
války a posoudí její důsledky

D-9-5-05-e žák popíše rekatolizaci v českých zemích; ví,
co je to robota a nevolnictví

Dějiny českých zemí a habsburské monarchie – české
země po třicetileté válce (rekatolizace, robota a
nevolnictví)

D-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje
absolutismus, konstituční monarchie,
parlamentarismus

D-9-5-06-g žák popíše okolnosti nástupu Marie Terezie
na habsburský trůn

Dějiny českých zemí a habsburské monarchie – Marie
Terezie – pragmatická sankce a nástup na trůn

D-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje
absolutismus, konstituční monarchie,
parlamentarismus

D-9-5-06-h žák popíše průběh a výsledky válek o dědictví Dějiny českých zemí a habsburské monarchie – Marie
rakouské
Terezie – války o dědictví rakouské
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D-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje
absolutismus, konstituční monarchie,
parlamentarismus

D-9-5-06-i žák stručně popíše příčiny, průběh a důsledky
sedmileté války

Dějiny českých zemí a habsburské monarchie – Marie
Terezie – sedmiletá válka

D-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje
absolutismus, konstituční monarchie,
parlamentarismus

D-9-5-06-j žák popíše nejdůležitější reformy Marie
Terezie

Dějiny českých zemí a habsburské monarchie – Marie
Terezie – reformy

D-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje
absolutismus, konstituční monarchie,
parlamentarismus

D-9-5-06-k žák stručně charakterizuje vládu Josefa II a
popíše jeho nejdůležitější reformy

Dějiny českých zemí a habsburské monarchie – Josef II.
- vláda a reformy

D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých
kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady
významných kulturních památek

D-9-5-07-c žák popíše znaky barokního stavitelství; ukáže Baroko – znaky
je na konkrétní stavbě
Klasicismus – znaky

D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých
kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady
významných kulturních památek

D-9-5-07-d žák uvede představitele baroka a jejich díla z
různých oblastí kultury

Baroko – představitelé a jejich díla

D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých
kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady
významných kulturních památek

D-9-5-07-e žák popíše rokoko jako umělecký styl; ukáže
jeho znaky na konkrétním díle

Rokoko – znaky

D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých
kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady
významných kulturních památek

D-9-5-07-f žák uvede představitele rokoka a jejich díla z
různých oblastí kultury

Rokoko – představitelé a jejich díla

D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých
kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady
významných kulturních památek

D-9-5-07-g žák popíše klasicismus jako umělecký styl;
ukáže jeho znaky na konkrétním díle

Klasicismus – znaky

Klasicismus – znaky

Klasicismus – znaky

Klasicismus – znaky
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8. ročník
D-9-5-07-h žák uvede představitele klasicismu a jejich
díla z různých oblastí kultury

Klasicismus – představitelé a jejich díla

D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi francouzské D-9-6-02-a žák stručně popíše příčiny, průběh a důsledky Velká francouzská revoluce – příčiny, průběh, důsledky
revoluce a napoleonských válek na jedné straně a
Velké francouzské revoluce
rozbitím starých společenských struktur v Evropě na
straně druhé
D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi francouzské D-9-6-02-b žák stručně charakterizuje osobnost a činy
revoluce a napoleonských válek na jedné straně a
Napoleona Bonaparte
rozbitím starých společenských struktur v Evropě na
straně druhé

Napoleon Bonaparte

D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi francouzské D-9-6-02-c žák objasní dopad Velké francouzské revoluce Vídeňský kongres
revoluce a napoleonských válek na jedné straně a
a napoleonských válek na situaci v Evropě; popíše
rozbitím starých společenských struktur v Evropě na
důsledky těchto bojů
straně druhé
D-9-6-04 charakterizuje emancipační úsilí významných
sociálních skupin; uvede požadavky formulované ve
vybraných evropských revolucích

D-9-6-04-a žák stručně charakterizuje různé příčiny
emancipačního úsilí různých národů

Společnost první poloviny 19. století – emancipace
národů

D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a
D-9-6-06-a žák stručně charakterizuje průmyslovou
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí revoluci, uvede některé nejznámější vynálezy této doby
Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi
velmocemi a vymezí význam kolonií

Průmyslová revoluce – její charakter, nejvýznamnější
vynálezy, sociální důsledky

D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a
D-9-6-06-b žák popíše sociální důsledky průmyslové
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí revoluce
Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato

Průmyslová revoluce – její charakter, nejvýznamnější
vynálezy, sociální důsledky
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nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi
velmocemi a vymezí význam kolonií
D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a
D-9-6-06-c žák popíše, jak se s důsledky průmyslové
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí revoluce jednotlivé evropské státy vyrovnávaly
Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi
velmocemi a vymezí význam kolonií

Průmyslová revoluce – její charakter, nejvýznamnější
vynálezy, sociální důsledky

D-9-6-05 na vybraných příkladech demonstruje základní D-9-6-05-a žák stručně charakterizuje vybrané politické
politické proudy
proudy; charakterizuje je na konkrétních případech

Politické proudy – konzervativismus, liberalismus,
demokratismus, socialismus Ústava, politické strany,
občanská práva

D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální,
D-9-6-01-a žák stručně popíše počátky sjednocovacích
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, procesů v Německu a Itálii
které charakterizují modernizaci společnosti

Dějiny významných států v západní Evropě – volání po
sjednocení v Německu a Itálii

D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální,
D-9-6-01-b žák stručně popíše Červencovou revoluci ve
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, Francii
které charakterizují modernizaci společnosti

Dějiny významných států v západní Evropě –
Červencová revoluce ve Francii

D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální,
D-9-6-01-c žák stručně popíše situaci v Rusku a Osmanské Dějiny významných států ve východní Evropě a na
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, říši v první polovině 19. století
Balkáně – Rusko a Osmanská říše
které charakterizují modernizaci společnosti
D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření novodobého D-9-6-03-a žák stručně popíše situaci v českých zemích a Dějiny českých zemí a habsburské monarchie –
českého národa v souvislosti s národními hnutími
habsburské monarchii v období tzv. Metternichovského Metternichovský absolutismus
vybraných evropských národů
absolutismu
D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření novodobého D-9-6-03-b žák stručně popíše jednotlivé fáze národního Dějiny českých zemí a habsburské monarchie – národní
českého národa v souvislosti s národními hnutími
obrození v českých zemích
obrození
vybraných evropských národů
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D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření novodobého D-9-6-03-c žák uvede české národní obrození do
českého národa v souvislosti s národními hnutími
souvislosti s obdobnými hnutími v dalších evropských
vybraných evropských národů
zemích

Dějiny českých zemí a habsburské monarchie – národní
obrození

D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální,
D-9-6-01-d žák charakterizuje romantismus jako
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, umělecký směr, uvede jeho hlavní představitele a jejich
které charakterizují modernizaci společnosti
díla

Kultura první poloviny 19. století – romantismus

D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální,
D-9-6-01-e žák charakterizuje biedermeier jako
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, měšťanský životní styl
které charakterizují modernizaci společnosti

Kultura první poloviny 19. století – biedermeier

D-9-6-04 charakterizuje emancipační úsilí významných
sociálních skupin; uvede požadavky formulované ve
vybraných evropských revolucích

D-9-6-04-b žák vysvětlí příčiny a popíše průběh a
důsledky revoluce roku 1848 v jednotlivých evropských
zemích

Revoluce 1848 - Francie, Itálie, Německo, habsburská
monarchie a české země

D-9-6-04 charakterizuje emancipační úsilí významných
sociálních skupin; uvede požadavky formulované ve
vybraných evropských revolucích

D-9-6-04-c žák popíše emancipační hnutí žen ve světě i v Společnost druhé poloviny 19. století – emancipace žen
českých zemích

D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a
D-9-6-06-d žák popíše technický a vědecký pokrok druhé Technický a vědecký pokrok ve druhé polovině 19.
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí poloviny 19. století
století
Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi
velmocemi a vymezí význam kolonií
D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a
D-9-6-06-e žák charakterizuje imperialismus a
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí kolonialismus a stručně popíše soupeření velmocí v této
Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato
oblasti
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi
velmocemi a vymezí význam kolonií

Imperialismus a kolonialismus, soupeření velmocí,
význam kolonií
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D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální,
D-9-6-01-f žák popíše proces vzniku sjednocené Itálie a
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, Německa
které charakterizují modernizaci společnosti

Dějiny významných států v Evropě – sjednocovací
procesy v Německu a Itálii

D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální,
D-9-6-01-g žák stručně popíše situaci ve druhé polovině
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, 19. století ve Velké Británii, Francii a Rusku
které charakterizují modernizaci společnosti

Dějiny významných států v Evropě – Velká Británie,
Francie, Rusko ve druhé polovině 19. století

D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální,
D-9-6-01-h žák stručně popíše příčiny, průběh a důsledky Dějiny významných států mimo Evropu – USA a válka
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, americké války Severu proti Jihu
Severu proti Jihu
které charakterizují modernizaci společnosti
D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření novodobého D-9-6-03-d žák stručně popíše situaci v habsburské
českého národa v souvislosti s národními hnutími
monarchii a českých zemích v době tzv. Bachova
vybraných evropských národů
absolutismu

Dějiny českých zemí a habsburské monarchie – Bachův
absolutismus

D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření novodobého D-9-6-03-e žák popíše vznik Rakouska-Uherska
českého národa v souvislosti s národními hnutími
vybraných evropských národů

Dějiny českých zemí a habsburské monarchie – vznik
Rakouska-Uherska

D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření novodobého D-9-6-03-f žák stručně charakterizuje počátky formování Dějiny českých zemí a habsburské monarchie –
českého národa v souvislosti s národními hnutími
moderní české občanské společnosti
formování moderní české občanské společnosti
vybraných evropských národů
D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální,
D-9-6-01-i žák stručně charakterizuje kulturu ve druhé
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, polovině 19. století, uvede příklady architektury,
které charakterizují modernizaci společnosti
výtvarného umění, literatury a hudby

Kultura druhé poloviny 19. století a počátku 20. století
– architektura a výtvarné umění (secese), literatura,
hudba

D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální,
D-9-6-01-j žák charakterizuje secesi jako umělecký styl,
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, uvede její hlavní představitele a jejich díla
které charakterizují modernizaci společnosti

Kultura druhé poloviny 19. století a počátku 20. století
– architektura a výtvarné umění (secese), literatura,
hudba
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D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky
ve světových válkách a jeho důsledky

D-9-7-01-a žák stručně popíše mezinárodní situaci v
Evropě před vypuknutím první světové války

První světová válka – směřování k válce – mezinárodní
vztahy, vznik bloků Trojspolek a Trojdohoda

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky
ve světových válkách a jeho důsledky

D-9-7-01-b žák popíše začátek první světové války

První světová válka – začátek války

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky
ve světových válkách a jeho důsledky

D-9-7-01-c žák stručně popíše průběh první světové války První světová válka – průběh války – západní fronta,
na jednotlivých frontách
jižní fronta, východní fronta

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky
ve světových válkách a jeho důsledky

D-9-7-01-d žák stručně popíše situaci v Rusku na začátku První světová válka – vývoj v Rusku
první světové války a následný vývoj od svržení cara po
nastolení komunistické diktatury

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky
ve světových válkách a jeho důsledky

D-9-7-01-e žák popíše konec první světové války a její
sociální a kulturní důsledky

První světová válka – konec a důsledky války

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální,
politické, hospodářské a kulturní prostředí

D-9-7-05-a žák popíše situaci v Rakousku-Uhersku a
českých zemích během první světové války

První světová válka – české země a Rakousko-Uhersko
během první světové války

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální,
politické, hospodářské a kulturní prostředí

D-9-7-05-b žák popíše rozpad Rakouska-Uherska, jeho
příčiny a důsledky

První světová válka – české země a Rakousko-Uhersko
během první světové války

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální,
politické, hospodářské a kulturní prostředí

D-9-7-05-c žák popíše vznik Československa

Vznik Československa
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•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti;
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje
shromažďovány

D-9-1-02-b žák uvede příklady zdrojů informací o
minulosti, roztřídí historické památky podle druhu

Historické prameny – písemné, hmotné, umělecká díla

D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti;
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje
shromažďovány

D-9-1-02-c žák zná instituce, kde se historické památky
ukládají v závislosti na svém druhu, charakterizuje
stručně jejich činnost

Instituce, kde jsou historické památky uloženy (archiv,
muzeum, knihovna, galerie)

D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti;
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje
shromažďovány

D-9-1-02-e žák charakterizuje roli sdělovacích prostředků Sdělovací prostředky v dané době jako zdroj informací
v dané době a jejich význam pro dnešní poznání
o minulosti
minulosti

D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických
systémů

D-9-7-02-a žák popíše uspořádání světa a situaci v Evropě Svět po první světové válce – Pařížská mírová
po první světové válce
konference a poválečné uspořádání světa

D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických
systémů

D-9-7-02-b žák uvede základní znaky demokracie;
zhodnotí její klady a zápory

Demokracie – obecné znaky, klady a nedostatky

D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy,
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a

D-9-7-03-a žák srovná demokracii se základními znaky
společnými většině totalitních režimů

Totalitní režimy – obecné znaky, srovnání s demokracií
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politických souvislostech a důsledky jejich existence pro
svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a
vypjatého nacionalismu
D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy,
D-9-7-03-b žák dokáže uvést některé důvody, které vedly Totalitní režimy – obecné znaky, srovnání s demokracií
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a
k úspěšnému prosazení se totalitních režimů v některých
politických souvislostech a důsledky jejich existence pro evropských zemích
svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a
vypjatého nacionalismu
D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy,
D-9-7-03-c žák si je vědom destruktivní síly totalitarismu Totalitní režimy – obecné znaky, srovnání s demokracií
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a
a vypjatého nacionalismu
politických souvislostech a důsledky jejich existence pro
svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a
vypjatého nacionalismu
D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy,
D-9-7-03-d žák stručně charakterizuje komunismus jako
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a
totalitní systém v SSSR
politických souvislostech a důsledky jejich existence pro
svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a
vypjatého nacionalismu

Totalitní režimy – komunismus v SSSR, vývoj situace v
SSSR před druhou světovou válkou a osobnost a činy
Josifa Vissarionoviče Stalina

D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy,
D-9-7-03-e žák stručně popíše politickou a ekonomickou Totalitní režimy – komunismus v SSSR, vývoj situace v
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a
situaci v Rusku před začátkem druhé světové války
SSSR před druhou světovou válkou a osobnost a činy
politických souvislostech a důsledky jejich existence pro
Josifa Vissarionoviče Stalina
svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a
vypjatého nacionalismu
D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy,
D-9-7-03-f žák stručně charakterizuje osobnost a činy
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a
Josifa Vissarionoviče Stalina
politických souvislostech a důsledky jejich existence pro

Totalitní režimy – komunismus v SSSR, vývoj situace v
SSSR před druhou světovou válkou a osobnost a činy
Josifa Vissarionoviče Stalina
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svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a
vypjatého nacionalismu
D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy,
D-9-7-03-g žák stručně charakterizuje fašismus jako
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a
totalitní systém v Itálii
politických souvislostech a důsledky jejich existence pro
svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a
vypjatého nacionalismu

Totalitní režimy – fašismus v Itálii, vývoj situace v Itálii
před druhou světovou válkou a osobnost a činy Benita
Mussoliniho

D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy,
D-9-7-03-h žák stručně popíše politickou a ekonomickou Totalitní režimy – fašismus v Itálii, vývoj situace v Itálii
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a
situaci v Itálii před začátkem druhé světové války
před druhou světovou válkou a osobnost a činy Benita
politických souvislostech a důsledky jejich existence pro
Mussoliniho
svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a
vypjatého nacionalismu
D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy,
D-9-7-03-i žák stručně charakterizuje osobnost a činy
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a
Benita Mussoliniho
politických souvislostech a důsledky jejich existence pro
svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a
vypjatého nacionalismu

Totalitní režimy – fašismus v Itálii, vývoj situace v Itálii
před druhou světovou válkou a osobnost a činy Benita
Mussoliniho

D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy,
D-9-7-03-j žák stručně charakterizuje nacismus jako
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a
totalitní systém v Německu
politických souvislostech a důsledky jejich existence pro
svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a
vypjatého nacionalismu

Totalitní režimy – nacismus v Německu, vývoj v
Německu před druhou světovou válkou a osobnost a
činy Adolfa Hitlera

D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy,
D-9-7-03-k žák stručně popíše politickou a ekonomickou
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a
situaci v Německu před začátkem druhé světové války
politických souvislostech a důsledky jejich existence pro
svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a
vypjatého nacionalismu

Totalitní režimy – nacismus v Německu, vývoj v
Německu před druhou světovou válkou a osobnost a
činy Adolfa Hitlera
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D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy,
D-9-7-03-l žák stručně charakterizuje osobnost a činy
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a
Adolfa Hitlera
politických souvislostech a důsledky jejich existence pro
svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a
vypjatého nacionalismu

Totalitní režimy – nacismus v Německu, vývoj v
Německu před druhou světovou válkou a osobnost a
činy Adolfa Hitlera

D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy,
D-9-7-03-m žák stručně popíše příčiny a důsledky
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a
hospodářské krize
politických souvislostech a důsledky jejich existence pro
svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a
vypjatého nacionalismu

Hospodářská krize – její příčiny a důsledky

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální,
politické, hospodářské a kulturní prostředí

D-9-7-05-d žák popíše postupné formování
Československa jako republiky

ČSR po první světová válce – poválečné formování
republiky

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální,
politické, hospodářské a kulturní prostředí

D-9-7-05-e žák stručně charakterizuje osobnost a činy
Tomáše Garrigue Masaryka

ČSR po první světová válce – Tomáš Garrigue Masaryk

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální,
politické, hospodářské a kulturní prostředí

D-9-7-05-f žák stručně popíše postavení Slovenska a
Podkarpatské Rusi v rámci Československa

ČSR po první světová válce – Slovensko a Podkarpatská
Rus

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální,
politické, hospodářské a kulturní prostředí

D-9-7-05-g žák stručně popíše politickou, hospodářskou a Meziválečné období první republiky – politická situace,
zahraniční situaci v Československu v době mezi
hospodářství, zahraniční politika
světovými válkami

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální,
politické, hospodářské a kulturní prostředí

D-9-7-05-h žák popíše postupné rozbití Československa v Rozbití Československa, Mnichovská dohoda
roce 1938
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D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální,
politické, hospodářské a kulturní prostředí

D-9-7-05-i žák popíše a uvede příklady československého Kultura a věda mezi válkami v Československu –
meziválečného výtvarného umění, architektury,
výtvarné umění, architektura, literatura a divadlo, film,
literatury, filmu, hudby, vědy a techniky
hudba, věda a technický pokrok

D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických
systémů

D-9-7-02-c žák popíše a uvede příklady meziválečného
Kultura a věda mezi válkami ve světě – výtvarné umění,
výtvarného umění, architektury, literatury, filmu, hudby, architektura, literatura a divadlo, film, hudba, věda a
vědy a techniky ve světě
technický pokrok

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky
ve světových válkách a jeho důsledky

D-9-7-01-f žák popíše okolnosti vypuknutí druhé světové Druhá světová válka – začátek války (Německý útok na
války a stručně popíše její počáteční fázi, období tzv.
Polsko, vyhlášení války a tzv. podivná válka)
podivné války

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky
ve světových válkách a jeho důsledky

D-9-7-01-g žák popíše německou taktiku tzv. bleskové
války

Druhá světová válka – válka v Evropě (blesková válka a
kapitulace Francie, bitva o Británii, Boje na Balkáně,
útok na SSSR)

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky
ve světových válkách a jeho důsledky

D-9-7-01-h žák popíše průběh útoku na Francii a její
následnou kapitulaci

Druhá světová válka – válka v Evropě (blesková válka a
kapitulace Francie, bitva o Británii, Boje na Balkáně,
útok na SSSR)

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky
ve světových válkách a jeho důsledky

D-9-7-01-i žák popíše průběh bitvy o Británii a její
výsledek

Druhá světová válka – válka v Evropě (blesková válka a
kapitulace Francie, bitva o Británii, Boje na Balkáně,
útok na SSSR)

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky
ve světových válkách a jeho důsledky

D-9-7-01-j žák popíše průběh bojů na Balkáně

Druhá světová válka – válka v Evropě (blesková válka a
kapitulace Francie, bitva o Británii, Boje na Balkáně,
útok na SSSR)

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky
ve světových válkách a jeho důsledky

D-9-7-01-k žák popíše průběh německého útoku na SSSR Druhá světová válka – válka v Evropě (blesková válka a
a následný obrat ve válce
kapitulace Francie, bitva o Británii, Boje na Balkáně,
útok na SSSR)
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D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky
ve světových válkách a jeho důsledky

D-9-7-01-l žák popíše průběh a výsledek bojů v severní
Africe

Druhá světová válka – válka v Africe

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky
ve světových válkách a jeho důsledky

D-9-7-01-m žák popíše příčiny vstupu USA do války a
průběh bojů v Tichomoří

Druhá světová válka – vstup USA do války a válka v
Tichomoří

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky
ve světových válkách a jeho důsledky

D-9-7-01-n žák popíše spojenecké vylodění v Normandii, Druhá světová válka – vylodění v Normandii, konec a
osvobození Evropy a konec druhé světové války
důsledky války

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky
ve světových válkách a jeho důsledky

D-9-7-01-o žák popíše politické, sociální a kulturní
důsledky války

Druhá světová válka – vylodění v Normandii, konec a
důsledky války

D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus D-9-7-04-a žák ví, co je antisemitismus a rasismus; na
a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv
příkladech vyloží nepřijatelnost těchto myšlenek z
hlediska lidských práv

Antisemitismus a rasismus

D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus D-9-7-04-b žák popíše holocaust Židů během druhé
a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv
světové války, jeho příčiny, průběh i důsledky

Šoa

D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus D-9-7-04-c žák popíše nacistické vyvražďování Romů
a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv
během druhé světové války

Vyvražďování Romů během druhé světové války

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální,
politické, hospodářské a kulturní prostředí

D-9-7-05-j žák popíše okolnosti vzniku Protektorátu
Čechy a Morava

ČSR za druhé světové války – protektorát Čechy a
Morava

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální,
politické, hospodářské a kulturní prostředí

D-9-7-05-k žák popíše situaci v Protektorátu Čechy a
Morava, život tehdejších lidí

ČSR za druhé světové války – protektorát Čechy a
Morava

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální,
politické, hospodářské a kulturní prostředí

D-9-7-05-l žák popíše postavení a situaci na Slovensku
během druhé světové války

Slovensko za druhé světové války
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D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální,
politické, hospodářské a kulturní prostředí

D-9-7-05-m žák definuje domácí a zahraniční odboj za
druhé světové války, uvede jeho nejvýznamnější
představitele a akce

ČSR za druhé světové války – domácí a zahraniční odboj
(atentát na Reinharda Heydricha a heydrichiáda)

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální,
politické, hospodářské a kulturní prostředí

D-9-7-05-n žák popíše příčiny a průběh atentátu na
Reinharda Heydricha

ČSR za druhé světové války – domácí a zahraniční odboj
(atentát na Reinharda Heydricha a heydrichiáda)

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální,
politické, hospodářské a kulturní prostředí

D-9-7-05-o žák popíše období tzv. heydrichiády

ČSR za druhé světové války – domácí a zahraniční odboj
(atentát na Reinharda Heydricha a heydrichiáda)

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální,
politické, hospodářské a kulturní prostředí

D-9-7-05-p žák popíše život Židů v protektorátu Čechy a
Morava

ČSR za druhé světové války – Židé v protektorátu

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální,
politické, hospodářské a kulturní prostředí

D-9-7-05-q žák popíše postupné osvobozování území ČSR ČSR za druhé světové války – Osvobozování území ČSR
a konec války v Československu

D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního
světa; uvede příklady střetávání obou bloků

D-9-8-01-a žák popíše uspořádání světa po konci druhé Poválečné uspořádání světa (Postupimská konference,
světové války; popíše, jak se jednotlivé státy vypořádali s vznik OSN, program poválečné obnovy Německa,
důsledky války
norimberský proces, konec spolupráce vítězů)

D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního
světa; uvede příklady střetávání obou bloků

D-9-8-01-b žák popíše příčiny a okolnosti vzniku Studené Studená válka – vznik studené války
války

D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního
světa; uvede příklady střetávání obou bloků

D-9-8-01-c žák stručně popíše první fázi Studené války,
hlavní pojmy a události let 1946–1953

Studená válka - 1. fáze (1946-1953), Trumanova
doktrína, Marshallův plán, vznik státu Izrael, rozdělení
Německa, první berlínská krize, válka v Koreji
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9. ročník

D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a
politické důvody euroatlantické hospodářské a
vojenské spolupráce

D-9-8-02-a žák stručně popíše okolnosti a důsledky
vzniku Severoatlantické aliance

Vznik Severoatlantické aliance

D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního
světa; uvede příklady střetávání obou bloků

D-9-8-01-d žák popíše okolnosti a dopad smrti J. V.
Stalina na SSSR i mezinárodní situaci

Studená válka - 2. fáze války (1953–1960) - smrt Stalina
a změna ve vedení SSSR

D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního
světa; uvede příklady střetávání obou bloků

D-9-8-01-e žák stručně popíše hlavní pojmy a události 60. Studená válka - 3. fáze (60 léta), druhá berlínská krize,
let 20. století; zhodnotí jejich dopad na současnost
Karibská krize, válka ve Vietnamu, emancipace
Afroameričanů

D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního
světa; uvede příklady střetávání obou bloků

D-9-8-01-f žák stručně popíše hlavní pojmy a události 70. Studená válka - 4. fáze války (70. a 80. léta)
a 80. let 20. století, postupný konec Studené války a její
dopad na současnost

D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a
politické důvody euroatlantické hospodářské a
vojenské spolupráce

D-9-8-02-b žák stručně popíše počátky procesu evropské Evropská integrace a euroatlantická hospodářská a
integrace a euroatlantické hospodářské a vojenské
vojenská spolupráce
spolupráce, jeho příčiny, klady a zápory, dopad na
současnost

D-9-8-03 posoudí postavení rozvojových zemí

D-9-8-03-a žák popíše proces dekolonizace, jeho příčiny a Dekolonizace
důsledky, dopad na současnost

D-9-8-03 posoudí postavení rozvojových zemí

D-9-8-03-b žák v rámci svých možností zhodnotí základní Rozvojové země a jejich současné problémy
problémy rozvojových zemí v současnosti a jejich
návaznost na minulost

D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního
světa; uvede příklady střetávání obou bloků

D-9-8-01-g žák stručně popíše dění ve východním bloku
od smrti J. V. Stalina do rozpadu SSSR

Východní blok – státy a organizace východního bloku,
dění uvnitř východního bloku

D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního
světa; uvede příklady střetávání obou bloků

D-9-8-01-h žák popíše politickou situaci v ČSR v období
let 1945–1948

ČSR po druhé světová válce – ČSR v letech 1945–1948
(obnova republiky po válce, osobnost E. Beneše,
postupný nárůst vlivu komunistů)
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9. ročník

D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního
světa; uvede příklady střetávání obou bloků

D-9-8-01-i žák popíše okolnosti komunistického převratu ČSR po druhé světová válce – komunistický převrat a
v únoru 1948 a následné upevňování moci komunistů v upevnění moci komunismu
ČSR

D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního
světa; uvede příklady střetávání obou bloků

D-9-8-01-j žák popíše život obyčejných lidí v
komunistickém Československu

Život v komunistickém Československu ve druhé
polovině 20. století

D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního
světa; uvede příklady střetávání obou bloků

D-9-8-01-k žák popíše příčiny, průběh a důsledky tzv.
Pražského jara a událostí ze srpna roku 1968

ČSR ve druhé polovině 20. století – pokus o změnu v
roce 1968

D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního
světa; uvede příklady střetávání obou bloků

D-9-8-01-l žák popíše období tzv normalizace

ČSR ve druhé polovině 20. století – období normalizace

D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního
světa; uvede příklady střetávání obou bloků

D-9-8-01-m žák popíše okolnosti začátku, průběh a
důsledky tzv. Sametové revoluce

ČSR ve druhé polovině 20. století – Sametová revoluce

D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního
světa; uvede příklady střetávání obou bloků

D-9-8-01-n žák popíše okolnosti vzniku samostatné České Vznik České republiky
republiky

D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech
současného světa

D-9-8-04-a žák stručně popíše kulturu a vědu v období po Kultura a věda v poválečném období – socialistický
druhé světové válce ve světě i v ČSR
realismus, kultura v poválečném ČSR, světová kultura,
věda a technický pokrok

D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech
současného světa

D-9-8-04-b žák stručně popíše politický, kulturní a
sociální vývoj České republiky po roce 1993

D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech
současného světa

D-9-8-04-c žák stručně popíše nejvýznamnější události ze Svět na konci 20. a na začátku 21. století
světových dějin konce 20. a začátku 21. století

D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech
současného světa

D-9-8-04-d žák se přiměřeně orientuje v problémech
současného světa

Česká republika na konci 20. a na začátku 21. století

Svět na konci 20. a na začátku 21. století
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VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Počet vyučovacích hodin za týden
Celkem
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

0

0

0

0

0

1

1

1

0

Povinný

Povinný

Povinný

Název předmětu
Oblast

3

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Člověk a společnost
Vzdělávací předmět výchova k občanství v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými
pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti.

Charakteristika předmětu

Otevírá cestu k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání
druhých lidí v kontextu různých životních situací. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích,
s hospodářským životem a rozvíjí jejich orientaci ve světě financí. Přibližuje žákům úkoly důležitých politických institucí
a orgánů, včetně činností armády, a ukazuje možné způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. Učí žáky
respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory,
chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní
i občanskou odpovědnost a motivuje žáky k aktivní účasti na životě demokratické společnosti.
Výchova k občanství se zaměřuje na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti
k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je budována současná
demokratická Evropa, včetně kolektivní obrany. Důležitou součástí vzdělávání v dané vzdělávací oblasti je prevence
rasistických, xenofobních a extremistických postojů, výchova k toleranci a respektování lidských práv, k rovnosti mužů
a žen a výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí i k ochraně uměleckých a kulturních hodnot. Tato vzdělávací
oblast přispívá také k rozvoji finanční gramotnosti a k osvojení pravidel chování při běžných i rizikových situacích a při
mimořádných událostech.
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VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Během 8. ročníku jsou žáci vedeni v oblasti člověk, stát a hospodářství k založení a vedení vlastní fiktivní firmy. Cílem
výuky ve fiktivní firmě je trénovat iniciativu, samostatnost a také poskytnout žákům znalosti, jak založit a vést obchodní
společnost nebo živnost. Žáci se učí pracovat v týmu, přijímat odpovědnost, rozvíjet iniciativu a zlepšovat své měkké
a také odborné dovednosti. Důležitý je i trénink prezentace výsledků jak svých, tak celé fiktivní firmy na úrovni školy.
Práce ve fiktivní firmě integruje jednotlivé odborné ekonomické předměty a poskytuje žákům znalosti a dovednosti,
které upotřebí při zakládání vlastní firmy, nebo které jim umožní získat zaměstnání po dokončení jejich vzdělávání.
Fiktivní firma je ideálním řešením učební praxe.
Ačkoliv nejsou používány reálné peníze, ale fiktivní, ostatní akce probíhají ve stejné podobě, jako je tomu v reálném
světě – firmy jsou zakládány podle stejné legislativy jako reálné společnosti, živnostenské listy jsou vydávány, povinné
odvody placeny, platební příkazy jsou zadávány, faktury vystavovány, účty vedeny, mzdy vypláceny. Fiktivní firma
používá nástroje marketingu jako je průzkum trhu, reklama, připravuje se na veletrhy.

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

Předmět výchova k občanství je vyučován v 6. - 8. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně. Žáci se seznamují s tématy
vztahující se k osobnosti, rodině, hospodářskému životu. Seznamují se s demokratickými principy společnosti,
politickými institucemi v ČR i v evropském kontextu. Jsou vedeni k respektování práv jiných lidí, ochraně přírody
i kulturních hodnot.
Výuka probíhá nejen v kmenové učebně, ale také v učebně PC, kde žáci pracují s výukovými programy. Hodiny výchovy
k občanství jsou doplňovány o exkurze a přednášky. Ke každému žákovi se přistupuje dle jeho individuálních schopností,
nadaní žáci mohou nad rámec učiva tvořit referáty a vést řízenou diskusi s ostatními žáky na dané téma.
V 8. třídě žáci zakládají fiktivní firmu, kde propojují teoretické znalosti s praktickými dovednostmi.

Integrace předmětů
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

•

Výchova k občanství

Kompetence k učení:
Metody a způsoby učení, výuka, výsledky učení, práce s informacemi, propojování a využití vědomostí
Kompetence k řešení problémů:
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Analýza problému, plánování řešení, řešení problému, posouzení a aplikace řešení
Kompetence komunikativní:
Práce s informacemi (jejich výběr, třídění), způsob vyjadřování (jeho srozumitelnost a logika), písemný projev, ústní
projev, naslouchání, navazování a udržování kontaktu při komunikaci
Kompetence sociální a personální:
Přípravná fáze práce ve skupině, realizace práce ve skupině, vyhodnocení práce ve skupině, upevňování vztahů
s druhými, podložená volba osobních cílů, emoce
Kompetence občanské:
Respekt k druhým, pravidla, odmítání násilí, aktivní pomoc, samostatné jednání, respekt k právům jednotlivce,
udržitelnost života, krizové situace, vztah ke kulturnímu dědictví
Kompetence pracovní:
Plánování, vlastní práce, hodnocení, profese, podnikatelské myšlení

Způsob hodnocení žáků

Žáci jsou hodnoceni pedagogem prostřednictvím motivačně formativního hodnocení a/nebo známkou, učí se
sebehodnocení i hodnocení ostatních pomocí popisného jazyka. Hodnocení žáků probíhá s ohledem na individuální
specifika jedince.
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Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho
státu a způsoby jejich používání

VO-9-1-01-a žák zná státní symboly a způsoby jejich
používání

Naše vlast – zajímavá a památná místa, co nás
proslavilo, významné osobnosti; státní symboly, státní
svátky, významné dny

VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů
nacionalismu

VO-9-1-02-a žák rozlišuje projevy vlastenectví od projevů Naše vlast – pojem vlasti a vlastenectví
nacionalismu

VO-9-1-03 zdůvodní nepřijatelnost vandalského
chování a aktivně proti němu vystupuje

VO-9-1-03-a žák objasní vandalské chování a aktivně
proti němu vystupuje

VO-9-1-04 zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně VO-9-1-04-a žák zná zajímavá místa ve svém kraji,
z ní vybírá akce, které ho zajímají
důležité instituce a kulturní tradice

Naše obec, region, kraj – ochrana kulturních památek,
přírodních objektů a majetku
Naše obec, region, kraj – důležité instituce, zajímavá a
památná místa, významní rodáci, místní tradice

VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím, VO-9-1-05-a žák kriticky přistupuje k mediálním
Kulturní život – rozmanitost kulturních projevů, kulturní
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a hodnoty, kulturní tradice; kulturní instituce; masová
veřejné mínění a chování lidí
reklamy na veřejné mínění a chování lidí
kultura, prostředky masové komunikace, masmédia
VO-9-1-06 zhodnotí a na příkladech doloží význam
VO-9-1-06-a žák zhodnotí význam vzájemné solidarity
vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak mezi lidmi

Lidská setkání – přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi,
rovnost a nerovnost, rovné postavení mužů a žen;
lidská solidarita
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6. ročník

může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak
pomoci v situacích ohrožení a obrany státu
VO-9-1-06 zhodnotí a na příkladech doloží význam
VO-9-1-06-b žák vyjádří své možnosti, jak může v případě Pomoc lidem v nouzi, potřební lidé ve společnosti
vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích
může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak
ohrožení a obrany státu
pomoci v situacích ohrožení a obrany státu
VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a
komunikace v různých životních situacích, případné
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným
způsobem

VO-9-1-07-a žák zná pravidla chování, uplatňuje zásady
zdravé komunikace

Zásady lidského soužití – morálka a mravnost, svoboda
a vzájemná závislost, pravidla chování

VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti,
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy,
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní
postoje k menšinám

VO-9-1-08-a žák objasní potřebu tolerance ve společnosti Vztahy mezi lidmi – osobní a neosobní vztahy,
mezilidská komunikace

VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti,
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy,
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní
postoje k menšinám

VO-9-1-08-b žák respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné
názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí

Multikulturalita

VO-9-1-08-c žák zaujímá tolerantní postoje k menšinám

Multikulturalita

VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické,
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské
nesnášenlivosti

VO-9-1-09-a žák rozpoznává netolerantní, rasistické,
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí

Vztahy mezi lidmi – konflikty v mezilidských vztazích,
problémy lidské nesnášenlivosti

VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické,
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a

VO-9-1-09-b žák zaujímá aktivní postoj proti všem
projevům lidské nesnášenlivosti

Vztahy mezi lidmi – konflikty v mezilidských vztazích,
problémy lidské nesnášenlivosti
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6. ročník

zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské
nesnášenlivosti
VO-9-1-10 posoudí a na příkladech doloží přínos
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a
dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci

VO-9-1-10-a žák chápe význam spolupráce v rodině, v
obci, ve škole (samospráva školy)

Naše škola – život ve škole, práva a povinnosti žáků,
význam a činnost žákovské samosprávy, společná
pravidla a normy

VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i
kvalitu života

VO-9-2-01-a žák zhodnotí vlastní potenciál

Podobnost a odlišnost lidí – osobní vlastnosti,
dovednosti a schopnosti, charakter; vrozené
předpoklady, osobní potenciál

VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i
kvalitu života

VO-9-2-01-b žák si uvědomuje vliv svého chování na
vztahy s ostatními lidmi

Podobnost a odlišnost lidí – projevy chování, rozdíly v
prožívání, myšlení a jednání

VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na
dosahování individuálních i společných cílů, objasní
význam vůle při dosahování cílů a překonávání
překážek

VO-9-2-02-a žák posoudí vliv osobních vlastností na
dosahování individuálních i společných cílů, objasní
význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek

Osobní rozvoj – význam motivace, aktivity, vůle a
osobní kázně při seberozvoji

VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných
charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí,
kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a
jednání

VO-9-2-03-a žák rozpoznává projevy záporných
charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí

Vnitřní svět člověka – vnímání, prožívání, poznávání a
posuzování skutečnosti, sebe i druhých lidí, systém
osobních hodnot, sebehodnocení

VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných
charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí,
kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a
jednání

VO-9-2-03-b žák kriticky hodnotí a vhodně koriguje své
chování a jednání

Vnitřní svět člověka – posuzování chování
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VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat
zdravou sebedůvěru

VO-9-2-04-a žák popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat
charakterové a volní vlastnosti

Osobní rozvoj – životní cíle a plány, životní perspektiva,
adaptace na životní změny

VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat
zdravou sebedůvěru

VO-9-2-04-b žák ví, jak rozvíjet své osobní přednosti,
překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou
sebedůvěru

Osobní rozvoj – sebe změna
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7. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na
příkladech porovná jejich znaky

VO-9-4-01-a žák rozliší typy, formy států a na příkladech
ukáže jejich znaky

Právní základy státu – znaky státu, typy a formy státu

VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na
příkladech porovná jejich znaky

VO-9-4-01-b žák je seznámen s Ústavou ČR

Právní základy státu – Ústava ČR, státní občanství ČR

VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých
složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede
příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě
obcí, krajů a státu

VO-9-4-02-a žák uvede příklady institucí a orgánů, které
se podílejí na správě obcí, krajů a státu

Státní správa a samospráva – orgány a instituce státní
správy a samosprávy, jejich úkoly

VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých
složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede
příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě
obcí, krajů a státu

VO-9-4-02-b žák zná úkoly jednotlivých složek státní
moci, jejich orgánů a institucí

Právní základy státu – složky státní moci, jejich orgány a
instituce, obrana státu

VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu
řízení státu pro každodenní život občanů

VO-9-4-03-a žák objasní výhody demokracie pro
každodenní život občanů

Principy demokracie – znaky demokratického způsobu
rozhodování a řízení státu; politický pluralismus,
sociální dialog a jejich význam
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7. ročník

VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů

VO-9-4-04-a žák chápe smysl voleb do zastupitelstev v
demokratických státech

Principy demokracie – význam a formy voleb do
zastupitelstev

VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů

VO-9-4-04-b žák uvede příklady, jak mohou výsledky
voleb ovlivňovat každodenní život občanů

Principy demokracie – význam a formy voleb do
zastupitelstev

VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni
obrany státu

VO-9-4-05-a žák přiměřeně uplatňuje svá práva včetně
práv spotřebitele

Lidská práva – základní lidská práva, práva dítěte, jejich
ochrana; úprava lidských práv a práv dětí v
dokumentech; poškozování lidských práv, šikana,
diskriminace

VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni
obrany státu

VO-9-4-05-b žák ví, že v případě ohrožení státu existuje
branná povinnost

Obrana státu

VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni
obrany státu

VO-9-4-05-c žák respektuje práva a oprávněné zájmy
druhých

Lidská práva – základní lidská práva, práva dítěte, jejich
ochrana; úprava lidských práv a práv dětí v
dokumentech; poškozování lidských práv, šikana,
diskriminace

VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni
obrany státu

VO-9-4-05-d žák diskutuje nad významem ochrany
lidských práv a svobod

Lidská práva – základní lidská práva, práva dítěte, jejich
ochrana; úprava lidských práv a práv dětí v
dokumentech; poškozování lidských práv, šikana,
diskriminace
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7. ročník

VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství

VO-9-4-06-a žák objasní význam právní úpravy důležitých Právní vztahy – manželství, pracovní poměr, vlastnictví
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství

VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování

VO-9-4-08-a žák zná základní právní ustanovení, která se Právní řád České republiky – právní norma, předpis,
na něj vztahují
publikování právních předpisů

VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování

VO-9-4-08-b žák si uvědomuje rizika při porušování
právního řádu ČR

Právní řád České republiky – právní norma, předpis,
publikování právních předpisů

VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a
spolupráce při postihování trestných činů

VO-9-4-09-a žák rozlišuje a porovnává úkoly orgánů
právní ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a
spolupráce při postihování trestných činů

Právní řád České republiky – význam a funkce právního
řádu, orgány právní ochrany občanů, soustava soudů;

VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší
přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady

VO-9-4-10-a žák rozpozná protiprávní jednání, rozliší
přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady

Protiprávní jednání – porušování předpisů v silničním
provozu, porušování práv k duševnímu vlastnictví

VO-9-4-11 diskutuje o příčinách a důsledcích
korupčního jednání

VO-9-4-11-a žák diskutuje o příčinách a důsledcích
korupčního jednání

Protiprávní jednání – druhy a postihy protiprávního
jednání korupce, trestní postižitelnost

VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování

VO-9-5-01-a žák popíše vliv začlenění ČR do EU na
Evropská integrace – podstata, význam, výhody;
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů ČR Evropská unie a ČR
v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování

VO-9-5-02 uvede některé významné mezinárodní
VO-9-5-02-a žák uvede některé významné mezinárodní
organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí
jejich význam ve světovém dění a popíše výhody
jejich význam ve světovém dění
spolupráce mezi státy, včetně zajišťování obrany státu a
účasti v zahraničních misích

Mezinárodní spolupráce – ekonomická, politická a
bezpečnostní spolupráce mezi státy; významné
mezinárodní organizace (Rada Evropy, NATO, OSN aj.)

VO-9-5-02 uvede některé významné mezinárodní
VO-9-5-02-b žák popíše výhody spolupráce mezi státy,
organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí včetně zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních
jejich význam ve světovém dění a popíše výhody
misích

Mezinárodní spolupráce – výhody
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spolupráce mezi státy, včetně zajišťování obrany státu a
účasti v zahraničních misích
VO-9-5-03 uvede příklady některých projevů
globalizace, porovná jejich klady a zápory

VO-9-5-03-a žák uvede příklady některých projevů
globalizace, porovná jejich klady a zápory

Globalizace – projevy, klady a zápory

VO-9-5-04 uvede některé globální problémy
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše
jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva

VO-9-5-04-a žák uvede některé globální problémy
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše
jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva

Globalizace – významné globální problémy včetně válek
a terorismu, možnosti jejich řešení

VO-9-5-05 objasní souvislosti globálních a lokálních
problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů
řešení globálních problémů na lokální úrovni – v obci,
regionu

VO-9-5-05-a žák objasní souvislosti globálních a lokálních Globalizace – globální a lokální problémy, jejich
problémů
propojenost a způsoby řešení

VO-9-5-05 objasní souvislosti globálních a lokálních
problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů
řešení globálních problémů na lokální úrovni – v obci,
regionu

VO-9-5-05-b žák uvede příklady možných projevů a
Globalizace – globální a lokální problémy, jejich
způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni – v propojenost a způsoby řešení
obci, regionu

VO-9-5-06 uvede příklady mezinárodního terorismu a
zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání,
objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany
státu a při řešení krizí nevojenského charakteru

VO-9-5-06-a žák uvede příklady mezinárodního terorismu Globalizace – terorismus
a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání

VO-9-5-06 uvede příklady mezinárodního terorismu a
zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání,
objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany
státu a při řešení krizí nevojenského charakteru

VO-9-5-06-b žák objasní roli ozbrojených sil ČR při
zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského
charakteru

Globalizace – ochrana státu
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8. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby
jejich ochrany, uvede příklady

VO-9-3-01-a žák rozlišuje a porovnává různé formy
Majetek, vlastnictví – formy vlastnictví; hmotné a
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby jejich duševní vlastnictví, jejich ochrana; hospodaření s
ochrany, uvede příklady
penězi, majetkem a různými formami vlastnictví

VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby
jejich ochrany, uvede příklady

VO-9-3-01-b žák zná postup při založení firmy, chápe
Majetek, vlastnictví – založení vlastní fiktivní firmy,
význam ochranný známek, rozlišuje majetek na hmotný a hmotný a nehmotný majetek, ochranné známky
nehmotný

VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti,
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a
jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní
princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového
rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti a
vyhýbá se rizikům při hospodařená s penězi

VO-9-3-02-a žák sestaví jednoduchý rozpočet
Hospodaření – rozpočet domácnosti, úspory, investice,
domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší
úvěry, splátkový prodej, leasing
pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží
nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření
domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a
přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady
hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při hospodaření s
penězi

VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti,
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a
jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost

VO-9-3-02-b žák ovládá účetnictví a finanční hospodaření Hospodaření – fakturace a účetnictví ve fiktivní firmě
ve fiktivní firmě
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jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní
princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového
rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti a
vyhýbá se rizikům při hospodařená s penězi
VO-9-3-03 na příkladech ukáže vhodné využití různých
nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení,
uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty,
vysvětlí jejich omezení

VO-9-3-03-a žák na příkladech ukáže vhodné využití
Peníze – funkce a podoby peněz, formy placení
různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního
placení, uvede příklady použití debetní a kreditní platební
karty, vysvětlí jejich omezení

VO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby
občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a
přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne,
kdy je využít

VO-9-3-04-a žák vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké
Banky a jejich služby – aktivní a pasivní operace,
služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku
úročení, pojištění
placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a
navrhne, kdy je využít

VO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby VO-9-3-04-b žák má přehled o působnosti bank ve
občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a firemním sektoru
přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne,
kdy je využít

Banky a jejich služby – bankovní nabídky pro
investování a získání prostředků pro fiktivní firmu

VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby
VO-9-3-05-a žák uvede a porovná nejobvyklejší způsoby
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu

Hospodaření – nakládání s volnými prostředky, krytí
deficitu

VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a
VO-9-3-06-a žák popíše vliv inflace na hodnotu peněz
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní
vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, na
příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a
DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz

Principy tržního hospodářství – inflace; nejčastější
právní formy podnikání

VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a
VO-9-3-06-b žák chápe podstatu fungování trhu mezi
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní
fiktivními firmami, umí sestavit nabídku a vyhodnotit
vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, na poptávku mezi fiktivními firmami

Principy tržního hospodářství – nabídka, poptávka a trh
mezi fiktivními firmami
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příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a
DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz
VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a
VO-9-3-06-c žák v rámci fiktivní firmy dokáže určit cenu a Principy tržního hospodářství – tvorba ceny v rámci
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní
cenovou nabídku své služby či výroby, zahrne náklady,
fiktivní firmy (náklady, zisk a DPH)
vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, na zisk i DPH
příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a
DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz
VO-9-3-07 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy
státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje,
uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního
rozpočtu získávají občané

VO-9-3-07-a žák rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí
Hospodaření – rozpočet státu, typy rozpočtu a jejich
příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, odlišnosti; význam daní
uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního
rozpočtu získávají občané

VO-9-3-07 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy VO-9-3-07-b žák ukáže na příkladu fiktivní firmy odvody
státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje,
do státního rozpočtu
uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního
rozpočtu získávají občané

Hospodaření – odvody firmy do státního rozpočtu

VO-9-3-08 rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu VO-9-3-08-a žák ve fiktivní firmě rozlišuje úlohu výroby,
a služeb, uvede příklady jejich součinnosti
obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti

Výroba, obchod, služby – jejich funkce a návaznost ve
fiktivní firmě

VO-9-4-07 provádí jednoduché právní úkony a chápe
jejich důsledky, uvede příklady některých smluv
upravujících občanskoprávní vztahy – osobní přeprava;
koupě, oprava či pronájem věci

Právo v každodenním životě – význam právních vztahů;
důležité právní vztahy a závazky z nich vyplývající;
základní práva spotřebitele; styk s úřady

VO-9-4-07-a žák provádí jednoduché právní úkony a
chápe jejich důsledky, uvede příklady některých smluv
upravujících občanskoprávní vztahy – osobní přeprava,
koupě, oprava či pronájem věci

VO-9-4-07 provádí jednoduché právní úkony a chápe
VO-9-4-07-b žák se orientuje v pracovně-právní oblasti
jejich důsledky, uvede příklady některých smluv
upravujících občanskoprávní vztahy – osobní přeprava;
koupě, oprava či pronájem věci

Právo v každodenním životě – občanskou – pracovní
vztahy
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VO-9-4-07 provádí jednoduché právní úkony a chápe
VO-9-4-07-c žák má přehled o státních úřadech,
jejich důsledky, uvede příklady některých smluv
oblastech jejich působení
upravujících občanskoprávní vztahy – osobní přeprava;
koupě, oprava či pronájem věci

Právo v každodenním životě – styk s úřady
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FYZIKA
Počet vyučovacích hodin za týden
Celkem
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

0

0

0

0

0

1

2

2

1

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Název předmětu
Oblast

6

FYZIKA
Člověk a příroda
Předmět fyzika je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Navazuje na výstupy dosažené na 1. stupni v oblasti
Člověk a jeho svět – předmět přírodověda.
Vzdělávání v předmětu fyzika dává žákům základ pro pochopení a využívání současných technologií, pomáhá jim lépe
se orientovat v běžném životě a vede je k vytváření komplexního pohledu na vztah člověka a přírody.

Charakteristika předmětu

Směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních jevů v jejich vzájemné souvislosti. Žáci je poznávají specifickými
poznávacími metodami: provádění experimentu, pozorování a popisování jeho průběhu, vytváření a ověřování hypotéz,
analyzování výsledků a vyvozování závěrů.
Žáci ve výuce sestavují jednoduché modely fyzikálních jevů, tím upevňují svoji schopnost vhodného výběru materiálu
a pomůcek. Učí se hledat a odstraňovat chyby. Touto činností se tak blíží k řešení problémů v praxi.
Při řešení a obhajování problémů využívají žáci nejen předchozí zkušenosti z fyziky, ale také ze zeměpisu, přírodopisu
a chemie, a tím získávají ucelený pohled na přírodní jevy.
Nedílnou součástí je vytváření dovedností správného měření fyzikálních veličin a rozvíjení schopnosti užití daných
měření v dalších souvislostech.

364

UČEBNÍ OSNOVY: FYZIKA
Název předmětu

FYZIKA
V hodinách fyziky směřujeme také k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie a základní orientaci
ve fyzikálních veličinách a výpočtech.
Ve výuce fyziky žáci využívají poznatky z matematiky, především pracují s desetinnými čísly, jednoduchými rovnicemi,
funkčními závislostmi (tabulkovými zápisy, konstrukcí grafů a čtení údajů z grafů). Žáci též uplatňují svoje znalosti
z oblasti geometrie.
Předmět Fyzika je vyučován jako samostatný předmět, v 6. a 9. ročníku jedna hodina týdně a v 7. a 8. ročníku dvě hodiny
týdně.

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

Výuky fyziky se účastní hromadně všichni žáci dané třídy (frontální výuka s demonstračními pokusy, heuristická
metoda). Dle možnosti jsou pro dosažení výstupů v daném ročníku vhodně voleny projekty a laboratorní práce.
Při výuce fyziky je používána audiovizuální technika, žáci získávají informace z literatury, médií, internetu. Skupinová
a projektová výuka je doplňována exkurzemi a externími výukovými programy.
Žáci se mohou zapojit do řešení úloh fyzikálních soutěží.
Několikrát do roka proběhnou projektové dny se zaměřením na všechny předměty vzdělávací oblasti člověk a příroda.
Žáci si vybírají témata, kterými se budou během projektu zabývat.

Integrace předmětů

•

Fyzika

Kompetence k učení:
Metody a způsoby učení, výuka, výsledky učení, práce s informacemi, propojování a využití vědomostí
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Kompetence k řešení problémů:
Analýza problému, plánování řešení, řešení problému, experimentální práce, posouzení a aplikace řešení
Kompetence komunikativní:
Práce s informacemi (jejich výběr, třídění), způsob vyjadřování (jeho srozumitelnost a logika), písemný projev, ústní
projev, naslouchání, navazování a udržování kontaktu při komunikaci
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Kompetence sociální a personální:
Přípravná fáze práce ve skupině, realizace práce ve skupině, vyhodnocení práce ve skupině, upevňování vztahů
s druhými, podložená volba osobních cílů
Kompetence občanské:
Respekt k druhým, pravidla, odmítání násilí, aktivní pomoc, samostatné jednání, respekt k právům jednotlivce, krizové
situace
Kompetence pracovní:
Plánování, vlastní práce, hodnocení

Způsob hodnocení žáků

Žáci jsou hodnoceni pedagogem, který využívá motivačně formativní hodnocení a/nebo známky. Žáci se dále učí
sebehodnocení i hodnocení ostatních pomocí popisného jazyka (jednotlivci i skupiny). Hodnocení žáků probíhá
s ohledem na individuální specifika jedince.
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

6. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

ŠVP výstupy

Učivo

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že F-9-1-02-a žák rozhodne, které tělesa jsou z látky pevné, Těleso a látka
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe kapalné či plynné
působí
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že F-9-1-02-b žák nalezne rozdílné vlastnosti kapalin, plynů
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe a pevných látek
působí

Těleso a látka

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že F-9-1-02-c žák uvede příklady využití vlastností látek
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe
působí

Těleso a látka

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že F-9-1-02-d žák má představu o tom, z čeho se skládá
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe atom
působí

Těleso a látka

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že F-9-1-02-e žák na základě pozorování vysvětlí základní
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe principy chování částic
působí

Těleso a látka
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6. ročník

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

F-9-1-01-a žák změří vhodně zvoleným měřidlem délku
předmětu, objem tělesa odměrným válcem a hmotnost
tělesa na váhách

Veličiny a jejich měření – délka, čas, objem, hustota

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

F-9-1-01-b žák převádí běžně používané jednotky téže
veličiny

Veličiny a jejich měření – délka, čas, objem, hustota

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

F-9-1-01-c žák odhadne a změří dobu trvání děje

Veličiny a jejich měření – čas

F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, F-9-1-04-a žák vypočte hmotnost tělesa z jeho objemu a
hmotností a objemem při řešení praktických problémů hustoty látky, ze které je těleso

Veličiny a jejich měření – objem

F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, F-9-1-04-b žák nalezne hustotu látky v tabulkách
hmotností a objemem při řešení praktických problémů

Veličiny a jejich měření – hustota

F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa
při dané změně jeho teploty

F-9-1-03-a žák uvede příklad změny délky nebo objemu
tělesa při změně teploty

Teplotní roztažnost

F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa
při dané změně jeho teploty

F-9-1-03-b žák popíše princip měření teploty teploměrem Veličiny a jejich měření-teplota

F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa
při dané změně jeho teploty

F-9-1-03-c žák určí rozdíl teplot z naměřených hodnot

Veličiny a jejich měření-teplota

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
analýzy jejich vlastností

F-9-6-03-a žák umí elektrovat tělesa třením, pozná
přitažlivé a odpudivé elektrické síly

Elektrické vlastnosti látek

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
analýzy jejich vlastností

F-9-6-03-b žák na základě experimentu (zapojením do
Jednoduchý elektrický obvod
elektrického obvodu) nebo osobních zkušeností či
charakteristik látek uvedených v literatuře, uvede
příklady látek, které jsou vodiči, izolanty, resp. polovodiči
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6. ročník

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

F-9-6-01-a žák sestaví jednoduchý elektrický obvod podle Jednoduchý elektrický obvod
schématu

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

F-9-6-01-b žák správně používá schematické značky a
zakreslí schéma reálného obvodu

Jednoduchý elektrický obvod

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

F-9-6-01-c žák určí a pokusem ověří podmínky vedení
proudu obvodem

Jednoduchý elektrický obvod

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

F-9-6-01-d žák pokusem rozhodne, zda je látka vodič
nebo izolant

Jednoduchý elektrický obvod

F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik
indukovaného napětí v ní

F-9-6-05-f žák zjistí pokusem, zda na těleso působí
magnetická síla

Magnetické vlastnosti látek

F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik
indukovaného napětí v ní

F-9-6-05-g žák dokáže popsat využití magnetické síly v
praktických situacích

Magnetické vlastnosti látek

F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik
indukovaného napětí v ní

F-9-6-05-h žák u konkrétního magnetu dokáže pokusem
určit druh pólu a graficky znázornit indukční čáry

Magnetické vlastnosti látek

F-9-2-03 změří velikost působící síly

F-9-2-03-a žák změří velikost síly siloměrem

Veličiny a jejich měření – síla

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
F-9-2-04-a žák znázorní sílu graficky
působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici

Veličiny a jejich měření – síla
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F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
F-9-2-04-b žák určí gravitační sílu, jakou Země působí na
působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici těleso o určité hmotnosti

Veličiny a jejich měření – síla
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7. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná
vzhledem k jinému tělesu

F-9-2-01-a žák rozhodne, zda se těleso vzhledem k
jinému tělesu pohybuje nebo je v klidu

Pohyb tělesa

F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná
vzhledem k jinému tělesu

F-9-2-01-b žák určí trajektorii konkrétního pohybu a
rozhodne, zda je pohyb přímočarý nebo křivočarý

Pohyb tělesa

F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná
vzhledem k jinému tělesu

F-9-2-01-c žák rozliší rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb Pohyb tělesa

F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a F-9-2-02-a žák velikost rychlosti vyjádří jinou jednotkou
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u
rychlosti
rovnoměrného pohybu těles

Pohyb tělesa

F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a F-9-2-02-b žák vypočte dráhu rovnoměrného pohybu
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u
rovnoměrného pohybu těles

Pohyb tělesa

F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a F-9-2-02-c žák vypočte průměrnou rychlost pohybu z
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u
daných údajů
rovnoměrného pohybu těles

Pohyb tělesa
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F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a F-9-2-02-d žák měří dráhu a dobu určitého pohybu a
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u
vypočte jeho průměrnou rychlost
rovnoměrného pohybu těles

Pohyb tělesa

F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a F-9-2-02-e žák nakreslí graf závislosti rychlosti na čase
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u
rovnoměrného pohybu těles

Pohyb tělesa

F-9-2-03 změří velikost působící síly

Síly a jejich vlastnosti

F-9-2-03-a žák změří velikost síly siloměrem

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
F-9-2-04-a žák znázorní sílu graficky
působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici

Síly a jejich vlastnosti

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
F-9-2-04-b žák určí gravitační sílu, jakou Země působí na
působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici těleso o určité hmotnosti

Síly a jejich vlastnosti

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
F-9-2-04-c žák určí výslednici sil působících v jedné
působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici přímce

Síly a jejich vlastnosti

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
F-9-2-04-d žák rozhodne, zda dvě síly jsou v rovnováze
působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici

Síly a jejich vlastnosti

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
F-9-2-04-e žák graficky určí výslednici dvou různoběžných Síly a jejich vlastnosti
působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici sil
F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
F-9-2-04-f žák odhadne polohu těžiště
působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici

Těžiště tělesa

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
F-9-2-04-g žák pokusem určí polohu těžiště, rozhodne,
působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici kdy je těleso stabilní a kdy ne

Těžiště tělesa
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F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
F-9-2-04-h žák uvede příklady, kdy a jak se v denním
působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici životě i v technické praxi cíleně zvětšuje nebo zmenšuje
velikost třecí síly

Tření

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
F-9-2-04-i žák aplikuje své poznatky o silách při vysvětlení Otáčivé účinky síly
působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici funkce vybraných jednoduchých strojů (páka, kladka)
F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či F-9-2-05-a žák vysvětlí princip setrvačnosti (např. chování Newtonovy pohybové zákony (síly, setrvačnosti, akce a
předvídání změn pohybu těles při působení stálé
těles v automobilu při prudkém brzdění)
reakce)
výsledné síly v jednoduchých situacích
F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či F-9-2-05-b žák vysvětlí závislost projevů setrvačnosti na
předvídání změn pohybu těles při působení stálé
hmotnosti tělesa při uvádění těles do pohybu, resp. do
výsledné síly v jednoduchých situacích
klidu

Newtonovy pohybové zákony (síly, setrvačnosti, akce a
reakce)

F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či F-9-2-05-c žák uvede konkrétní příklad sil při vzájemném Newtonovy pohybové zákony (síly, setrvačnosti, akce a
předvídání změn pohybu těles při působení stálé
působení dvou těles
reakce)
výsledné síly v jednoduchých situacích
F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či F-9-2-05-d žák vysvětlí na příkladu, jak se liší účinky síly
předvídání změn pohybu těles při působení stálé
na těleso
výsledné síly v jednoduchých situacích

Síly a jejich vlastnosti

F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při
řešení praktických problémů

Otáčivé účinky síly

F-9-2-06-a žák vyhledá a popíše využití jednoramenné a
dvojramenné páky v každodenním životě

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
F-9-3-01-a žák předvede pokus nebo popíše jev, který
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických ukazuje, že při stlačení kapaliny nebo plynu vzroste tlak
problémů
ve všech místech stejně

Kapaliny

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
F-9-3-01-b žák popíše a vysvětlí princip konkrétního
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických jednoduchého zařízení, které využívá Pascalův zákon
problémů

Kapaliny
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F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
F-9-3-01-c žák porovná tlaky v různých hloubkách
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických kapaliny, tlaky ve stejné hloubce dvou různých kapalin
problémů

Kapaliny

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
F-9-3-01-d žák popíše příklady využití principu spojených Kapaliny
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických nádob v běžném životě, resp. technické praxi
problémů
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
F-9-3-01-e žák objasní pojmy přetlak, resp. podtlak a
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických využití těchto jevů v technické praxi
problémů

Plyny

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
F-9-3-01-f žák pokusem prokáže existenci atmosférického Plyny
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických tlaku vzduchu a vysvětlí příčiny jeho existence
problémů
F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v
klidné tekutině chování tělesa v ní

F-9-3-02-a žák znázorní síly a jejich výslednici působící na Archimédův zákon (Kapaliny a plyny)
těleso ponořené do kapaliny

F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v
klidné tekutině chování tělesa v ní

F-9-3-02-b žák na základě znalosti hustoty tělesa a
tekutiny předpoví chování tělesa v této tekutině

Archimédův zákon (Kapaliny a plyny)

F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve F-9-6-07-a žák rozliší zdroj světla a osvětlené těleso
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla
při řešení problémů a úloh

Světelné jevy

F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve F-9-6-07-b žák rozhodne, zda dané optické prostředí je
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla průhledné, průsvitné či neprůhledné
při řešení problémů a úloh

Světelné jevy

F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve F-9-6-07-c žák uvede rychlosti světla ve vakuu a porovná Světelné jevy
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla ji s rychlostí světla v jiných prostředích
při řešení problémů a úloh
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F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve F-9-6-07-d žák vysvětlí vznik stínu a vznik zatmění Slunce Světelné jevy
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla a Měsíce
při řešení problémů a úloh
F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve F-9-6-07-e žák vysvětlí zákon odrazu světla při použití
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla pojmu kolmice dopadu
při řešení problémů a úloh

Světelné jevy – Zrcadla

F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve F-9-6-07-f žák využívá zákonu odrazu světla na rozhraní
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla dvou prostředí k řešení problémů a úloh a ke
při řešení problémů a úloh
geometrické konstrukci obrazu rovinným zrcadlem

Světelné jevy – Zrcadla

F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve F-9-6-07-g žák pokusem rozhodne, které zrcadlo je duté a Světelné jevy – Zrcadla
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla které je vypuklé
při řešení problémů a úloh
F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve F-9-6-07-h žák popíše a vysvětlí příklady, kdy v technické Světelné jevy – Zrcadla
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla praxi dochází k využití zákona odrazu světla, a provádí
při řešení problémů a úloh
praktické pokusy na základě tohoto zákona
F-9-6-08 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

F-9-6-08-a žák ukáže na pokusu a uvede příklady ze své
zkušenosti s odrazem a lomem světla

Světelné jevy – Lom světla, čočky

F-9-6-08 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

F-9-6-08-b žák na příkladech ukáže, kdy dochází k lomu
světla ke kolmici a kdy k lomu od kolmice

Světelné jevy – Lom světla, čočky
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F-9-6-08 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

F-9-6-08-c žák dokáže pokusem či každodenním
příkladem, že sluneční světlo je složeno z barevných
světel

Světelné jevy – Lom světla, čočky

F-9-6-08 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

F-9-6-08-d žák rozliší pokusem spojnou a rozptylnou
čočku

Světelné jevy – Lom světla, čočky

F-9-6-08 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

F-9-6-08-e žák najde pokusem ohnisko čočky

Světelné jevy – Lom světla, čočky

F-9-6-08 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

F-9-6-08-f žák zobrazí předmět spojkou

Světelné jevy – Lom světla, čočky

F-9-6-08 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

F-9-6-08-g žák vysvětlí a ukáže použití spojky jako lupy

Světelné jevy – Lom světla, čočky

F-9-6-08 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

F-9-6-08-h žák vysvětlí funkci čočky v lidském oku

Světelné jevy – Lom světla, čočky

F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke

F-9-6-08-i žák popíše vadu krátkozrakosti a
dalekozrakosti

Světelné jevy – Lom světla, čočky
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kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při
analýze průchodu světla čočkami
F-9-6-08 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

F-9-6-08-j žák dokáže popsat, z čeho jsou složeny
jednoduché optické přístroje a jak se využívají v běžném
životě

Světelné jevy – Lom světla, čočky
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8. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci
vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa

F-9-4-01-a žák rozhodne, zda se koná práce a které těleso Práce a energie
koná práci

F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci
vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa

F-9-4-01-b žák vypočítá práci, je-li dána síla a dráha, po
které síla působí (pro případ stálé síly působící
rovnoběžně směrem dráhy)

Práce a energie

F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci
vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa

F-9-4-01-c žák ze znalosti vykonané práce určí změnu
energie příslušného tělesa a naopak

Práce a energie

F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem,
vykonanou prací a časem

F-9-4-02-a žák určí výkon z práce a času

Práce a energie

F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem,
vykonanou prací a časem

F-9-4-02-b žák v jednoduchých případech odhadne
vykonanou práci nebo výkon, např. při sportu (zvedání
činky, šplh po tyči)

Práce a energie

F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem,
vykonanou prací a časem

F-9-4-02-c žák porovná velikost dvou různých prací nebo Práce a energie
výkonů, např. na stavbě
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F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem,
vykonanou prací a časem

F-9-4-02-d žák objasní pojem účinnost

F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách
různých forem energie a jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a úloh

F-9-4-03-a žák popíše formy energie, se kterými se může Práce a energie
setkat v přírodě
Tepelné jevy

F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách
různých forem energie a jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a úloh

F-9-4-03-b žák vysvětlí na základě zákona zachování
energie jednoduché příklady přeměny forem energie a
jejich přenosu

F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či F-9-4-04-a žák vyhledá v tabulkách měrnou tepelnou
odevzdané tělesem
kapacitu látek a vysvětlí její význam

Práce a energie

Práce a energie
Tepelné jevy
Tepelné jevy

F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či F-9-4-04-b žák předvede pokusy na změnu vnitřní energie Tepelné jevy
odevzdané tělesem
tělesa konáním práce (např. třením) nebo tepelnou
výměnou
F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či F-9-4-04-c žák využívá vztah Q = c.m.(t2 – t1) pro
odevzdané tělesem
určování tepla přijatého nebo odevzdaného tělesem v
konkrétním příkladě

Tepelné jevy

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých F-9-4-05-a žák rozhodne, zda tepelná výměna probíhá
energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní
vedením, prouděním nebo zářením; uvede příklady na
prostředí
jednotlivé typy

Tepelné jevy

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých F-9-4-05-b žák na příkladech z denního života ukáže, jak
energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní
lze účelně zvětšovat nebo zmenšovat tepelnou výměnu
prostředí
vedením či zářením, např. volbou oblečení

Tepelné jevy

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a
F-9-5-01-a žák určí ve svém okolí, popř. u některých
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro hudebních nástrojů, co je zdrojem zvuku
šíření zvuku

Zvukové jevy
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F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a
F-9-5-01-b žák vysvětlí, proč nezbytnou podmínkou šíření Zvukové jevy
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro zvuku je látkové prostředí
šíření zvuku
F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a
F-9-5-01-c žák vyhledá v tabulkách a vzájemně porovná
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro rychlost šíření zvuku v různých prostředích
šíření zvuku

Zvukové jevy

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a
F-9-5-01-d žák uvede příklady dokazující, že rychlost
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro zvuku závisí na prostředí, v němž se šíří
šíření zvuku

Zvukové jevy

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a
F-9-5-01-e žák na příkladu vnímání blesku a hromu
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro porovná rychlost šíření zvuku ve vzduchu s rychlostí
šíření zvuku
šíření světla ve vzduchu

Zvukové jevy

F-9-5-02 posoudí možnosti zmenšování vlivu
nadměrného hluku na životní prostředí

F-9-5-02-a žák uvede příklady prostředí s nadměrným
hlukem, resp. příklady zdrojů nadměrného hluku

Zvukové jevy

F-9-5-02 posoudí možnosti zmenšování vlivu
nadměrného hluku na životní prostředí

F-9-5-02-b žák popíše negativní vlivy nadměrného
Zvukové jevy
působení hluku na lidský organismus a navrhne ochranné
prostředky, jež se mohou používat pro snížení či
odstranění uvedených vlivů

F-9-5-02 posoudí možnosti zmenšování vlivu
nadměrného hluku na životní prostředí

F-9-5-02-c žák uvede příklady, jak se v praxi provádí
snižování nadměrné hladiny hluku v prostředí

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

F-9-6-01-a žák sestaví jednoduchý elektrický obvod podle Elektrický proud
schématu

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

F-9-6-01-b žák správně používá schematické značky a
zakreslí schéma reálného obvodu

Zvukové jevy

Elektrický proud
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F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

F-9-6-01-c žák určí a pokusem ověří podmínky vedení
proudu obvodem

Elektrický proud

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

F-9-6-01-d žák pokusem rozhodne, zda jej látka vodič
nebo izolant

Elektrický proud

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

F-9-6-01-e žák uvede příklady spotřebičů, které využívají Elektrický proud
tepelné účinky elektrického proudu

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

F-9-6-01-f žák objasní, popř. pokusem ukáže nebezpečí
vzniku zkratu a popíše možnosti ochrany před zkratem

Elektrický proud

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

F-9-6-01-g žák zapojí spotřebiče za sebou a vedle sebe,
uvede příklady obou typů zapojení v praxi

Elektrický proud

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

F-9-6-01-h žák pokusem porovná proud v různých
částech jednoduchého a rozvětveného obvodu

Elektrický proud

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

F-9-6-01-i žák dodržuje pravidla bezpečnosti práce s
elektrickými zařízeními

Elektrický proud

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

F-9-6-01-j žák vysvětlí, jak postupovat při poskytnutí
první pomoci při úrazu elektrickým proudem

Elektrický proud

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

F-9-6-01-k žák popíše podstatu elektrického proudu v
kovových vodičích a v elektrolytech

Elektrický proud

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

F-9-6-01-l žák rozhodne, jak je vhodné zapojit elektrické
spotřebiče v domácnosti

Elektrický proud

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

F-9-6-01-m žák navrhne možné úspory elektrické energie Elektrický proud
v domácnosti
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F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

F-9-6-01-n žák rozumí a uvede příklad souvislosti mezi
odporem a vlastnostmi vodiče (délkou, průřezem,
materiálem)

Elektrický proud

F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při
řešení praktických problémů

F-9-6-04-a žák na základě Ohmova zákona rozumí vztahu Elektrický proud
mezi fyzikálními veličinami el. proud, el. napětí a el.
odpor

F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při
řešení praktických problémů

F-9-6-04-b žák využívá vztah pro elektrický odpor (R =
U/I) a dokáže vypočítat při znalosti dvou veličin veličinu
třetí v jednoduchém elektrickém obvodu

F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při
řešení praktických problémů

F-9-6-04-c žák umí předpovědět změnu proudu v obvodu Elektrický proud
v závislosti na změně napětí při stálém odporu

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
analýzy jejich vlastností

F-9-6-03-b žák na základě experimentu (zapojením do
Elektrický proud
elektrického obvodu) nebo osobních zkušeností či
charakteristik látek uvedených v literatuře, uvede
příklady látek, které jsou vodiči, izolanty, resp. polovodiči

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
analýzy jejich vlastností

F-9-6-03-c žák vysvětlí rozdíl mezi vodičem, polovodičem Elektrický proud
a izolantem

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
analýzy jejich vlastností

F-9-6-03-d žák uvede příklady použití vodičů a izolantů v
technické praxi

Elektrický proud

Elektrický proud
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

9. ročník
•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

ŠVP výstupy

Učivo

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický F-9-6-01-b žák správně používá schematické značky Polovodiče
obvod a analyzuje správně schéma reálného
a zakreslí schéma reálného obvodu
Elektrodynamika
obvodu
F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého F-9-6-02-a žák rozliší stejnosměrný proud od
a změří elektrický proud a napětí
střídavého na základě jejich časového průběhu

Elektrodynamika

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého F-9-6-02-b žák změří elektrické napětí na různých
a změří elektrický proud a napětí
součástkách elektrického obvodu

Elektrodynamika

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého F-9-6-02-c žák změří elektrický proud v různých
a změří elektrický proud a napětí
částech jednoduchého elektrického obvodu

Elektrodynamika

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na
základě analýzy jejich vlastností

F-9-6-03-b žák na základě experimentu (zapojením Polovodiče
do elektrického obvodu) nebo osobních zkušeností
či charakteristik látek uvedených v literatuře, uvede
příklady látek, které jsou vodiči, izolanty, resp.
polovodiči
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F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na
základě analýzy jejich vlastností

F-9-6-03-c žák vysvětlí rozdíl mezi vodičem,
polovodičem a izolantem

Polovodiče

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na
základě analýzy jejich vlastností

F-9-6-03-d žák uvede příklady použití vodičů a
izolantů v technické praxi

Polovodiče

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na
základě analýzy jejich vlastností

F-9-6-03-e žák vysvětlí význam užití polovodičů v
technické praxi

Polovodiče

F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a
o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na
vznik indukovaného napětí v ní

F-9-6-05-a žák pokusem prokáže existenci
Elektrodynamika
magnetického pole kolem cívky s elektrickým
proudem a na příkladech z praxe objasní jeho využití
v elektromagnetech

F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení
F-9-6-05-b žák uvede příklady elektrických
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a spotřebičů, které pro svoji činnost využívají
o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na elektromagnetickou indukci
vznik indukovaného napětí v ní

Elektrodynamika

F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení
F-9-6-05-c žák popíše jev elektromagnetické indukce Elektrodynamika
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a
o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na
vznik indukovaného napětí v ní
F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení
F-9-6-05-d žák uvede příklady využití transformátoru Elektrodynamika
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a v praxi
o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na
vznik indukovaného napětí v ní
Elektrodynamika
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F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení
F-9-6-05-e žák dokáže popsat jednoduše způsob
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a výroby a přenosu elektrické energie
o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na
vznik indukovaného napětí v ní

Výroba a přenos elektrické energie

F-9-6-06 zapojí správně polovodičovou diodu

F-9-6-06-a žák zapojí polovodičovou diodu v
propustném, resp. závěrném směru

Polovodiče

F-9-6-06 zapojí správně polovodičovou diodu

F-9-6-06-b žák uvede příklady využití polovodičových Polovodiče
diod v technické praxi

F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a
měsíců planet kolem planet

F-9-7-01-a žák popíše, z čeho se skládá sluneční
soustava

Astronomie

F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a
měsíců planet kolem planet

F-9-7-01-b žák popíše, jaká síla způsobuje pohyb
planet kolem Slunce a měsíců planet kolem planet

Astronomie

F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a
měsíců planet kolem planet

F-9-7-01-c žák vyjmenuje planety podle jejich
vzrůstající vzdálenosti od Slunce

Astronomie

F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a
měsíců planet kolem planet

F-9-7-01-d žák charakterizuje jednotlivé planety
Sluneční soustavy

Astronomie

F-9-7-02 odliší hvězdu od planety na základě jejich F-9-7-02-a žák vysvětlí hlavní rozdíly mezi planetou a Astronomie
vlastností
hvězdou
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F-9-7-02 odliší hvězdu od planety na základě jejich F-9-7-02-b žák se orientuje se v základních
vlastností
souhvězdích na obloze

Astronomie

F-9-7-02 odliší hvězdu od planety na základě jejich F-9-7-02-c žák použije k pozorování souhvězdí mapy Astronomie
vlastností
hvězdné oblohy
F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných
F-9-4-03-a žák popíše formy energie, se kterými se
přeměnách různých forem energie a jejich přenosu může setkat v přírodě
při řešení konkrétních problémů a úloh

Atomy a záření

F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných
F-9-4-03-b žák vysvětlí na základě zákona zachování Atomy a záření
přeměnách různých forem energie a jejich přenosu energie jednoduché příklady přeměny forem
při řešení konkrétních problémů a úloh
energie a jejich přenosu
F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na
životní prostředí

F-9-4-05-c žák objasní rozdíl mezi obnovitelnými a
Výroba a přenos elektrické energie
neobnovitelnými zdroji energie a uvede nejznámější
Zdroje energie
příklady

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na
životní prostředí

F-9-4-05-d žák vysvětlí, k jakým přeměnám energie
dochází v jaderné elektrárně, a porovná je s
přeměnami v tepelné a vodní elektrárně

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na
životní prostředí

F-9-4-05-e žák porovná výhody a nevýhody
Výroba a přenos elektrické energie
základních druhů elektráren (tepelná, vodní, větrná,
Zdroje energie
jaderná, solární)

Výroba a přenos elektrické energie
Zdroje energie
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Počet vyučovacích hodin za týden
Celkem
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

0

0

0

0

0

0

0

2

2

Povinný

Povinný

Název předmětu
Oblast

4

CHEMIE
Člověk a příroda
Vzdělávací předmět chemie učí žáky rozlišovat příčiny chemických dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat je,
popř. ovlivňovat, a to hlavně v souvislosti s řešením praktických problémů.
Studuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem
přírodních procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků jejich aplikací v praktickém životě.
Postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií.

Charakteristika předmětu

Dále je cílem, aby studenti získali základní návyky a pravidla pro bezpečnou práci s chemickými látkami. Témata
laboratorních prací korespondují s obsahem teoretických hodin. Rozvíjí a upevňuje dovednost poskytnout první pomoc
při úrazech s nebezpečnými látkami. Rovněž klademe důraz na znalost nebezpečných látek. Vedeme žáky k získání
základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti, do kterých zasahuje chemie, a přispívá
k vytváření životní a profesní orientace žáků.
Chemie je mimo jiné i technickou a průmyslovou disciplínou, která vytváří a zajišťuje mnohé důležité podmínky
fungování lidské civilizace. Předmět chemie seznamuje žáky s mnohostranným využitím chemie v různých oblastech
lidské činnosti (průmysl, zemědělství, energetika, zdravotnictví, potravinářství, výživa člověka).
Vhodně zařazujeme exkurze do podniků a provozoven (např. vodárna, pivovar)
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CHEMIE
Předmět se vyučuje jako povinný v 8. a 9. ročníku ve dvouhodinové týdenní dotaci. Klasické hodiny doplňují laboratorní
práce.

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

Rozdělení žáků do skupin, počet skupin a počet žáků ve skupině je omezen vybavením školy pomůckami. Vždy je kladen
důraz na dodržování zásad bezpečné práce a postupů v souladu s platnou legislativou.
Několikrát do roka proběhnou projektové dny se zaměřením na všechny předměty vzdělávací oblasti člověk a příroda.
Žáci si vybírají témata, kterými se budou během projektu zabývat.

Integrace předmětů

•

Chemie

Kompetence k učení:
Metody a způsoby učení, výuka, výsledky učení, práce s informacemi, propojování a využití vědomostí
Kompetence k řešení problémů:
Analýza problému, plánování řešení, řešení problému, experimentální práce, posouzení a aplikace řešení
Kompetence komunikativní:
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Práce s informacemi (jejich výběr, třídění), způsob vyjadřování (jeho srozumitelnost a logika), písemný projev, ústní
projev, naslouchání, navazování a udržování kontaktu při komunikaci
Kompetence sociální a personální:
Přípravná fáze práce ve skupině, realizace práce ve skupině, vyhodnocení práce ve skupině, upevňování vztahů
s druhými, podložená volba osobních cílů
Kompetence občanské:
Respekt k druhým, pravidla, odmítání násilí, aktivní pomoc, samostatné jednání, respekt k právům jednotlivce
Kompetence pracovní:
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Plánování, vlastní práce, hodnocení

Způsob hodnocení žáků

Žáci jsou hodnoceni pedagogem, který využívá motivačně formativní hodnocení a/nebo známky. Žáci se dále učí
sebehodnocení i hodnocení ostatních pomocí popisného jazyka (jednotlivci i skupiny). Hodnocení žáků probíhá
s ohledem na individuální specifika jedince.
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8. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek

CH-9-1-01-a žák uvede fyzikální a chemické vlastnosti
látek

Vlastnosti látek – hustota, rozpustnost, tepelná a
elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav
látek

CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek

CH-9-1-01-b žák rozpozná skupenství látek a jejich změny Vlastnosti látek – hustota, rozpustnost, tepelná a
elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav
látek

CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a CH-9-1-02-a žák vysvětlí a dodržuje zásady bezpečné
běžně používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost; práce v laboratoři
posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se
kterými zatím pracovat nesmí

Zásady bezpečné práce – ve školní učebně i běžném
životě, laboratorní řád, nebezpečné látky a přípravky

CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a CH-9-1-02-b žák vysvětlí varovné značky a jejich význam
běžně používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost;
posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se
kterými zatím pracovat nesmí

Zásady bezpečné práce – ve školní učebně i běžném
životě, laboratorní řád, nebezpečné látky a přípravky
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CH-9-1-03 objasní nejefektivnější jednání v modelových CH-9-1-03-a žák zná zásady bezpečné práce v chemické
příkladech havárie s únikem nebezpečných látek
pracovně

Mimořádné události – havárie chemických provozů,
úniky nebezpečných látek

CH-9-1-03 objasní nejefektivnější jednání v modelových CH-9-1-03-b žák ví, jak poskytnout první pomoc
příkladech havárie s únikem nebezpečných látek

Mimořádné události – havárie chemických provozů,
úniky nebezpečných látek

CH-9-1-03 objasní nejefektivnější jednání v modelových CH-9-1-03-c žák umí přivolat pomoc, zná z paměti
příkladech havárie s únikem nebezpečných látek
telefonní čísla složek IZS

Mimořádné události – havárie chemických provozů,
úniky nebezpečných látek

CH-9-1-03 objasní nejefektivnější jednání v modelových CH-9-1-03-d žák popíše obecné zásady bezpečného
příkladech havárie s únikem nebezpečných látek
chování při mimořádných situacích a chemických
haváriích

Mimořádné události – havárie chemických provozů,
úniky nebezpečných látek

CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky

CH-9-2-01-a žák uvede příklady směsí z běžného života

Směsi – stejnorodé a různorodé (suspenze, emulze,
mlha, dým, aerosol, pěna)

CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky

CH-9-2-01-b žák rozliší stejnorodé a různorodé směsi a
druhy různorodých směsí

Směsi – stejnorodé a různorodé (suspenze, emulze,
mlha, dým, aerosol, pěna)

CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky

CH-9-2-01-c žák správně používá pojmy: složky roztoku,
rozpouštědlo, rozpouštěná látka, rozpustnost,
koncentrovanější, zředěnější, nasycený a nenasycený
roztok

Roztoky – složení roztoků, výpočet hmotnostního
zlomku, vliv teploty, míchání a plošného obsahu pevné
složky na rychlost jejího rozpouštění do roztoku

CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky
roztok daného složení

CH-9-2-02-a žák vypočítá procentuální složení daného
roztoku

Roztoky – složení roztoků, výpočet hmotnostního
zlomku, vliv teploty, míchání a plošného obsahu pevné
složky na rychlost jejího rozpouštění do roztoku

CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky
roztok daného složení

CH-9-2-02-b žák připraví roztok dle zadání

Roztoky – složení roztoků, výpočet hmotnostního
zlomku, vliv teploty, míchání a plošného obsahu pevné
složky na rychlost jejího rozpouštění do roztoku
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CH-9-2-03 vysvětlí základní faktory ovlivňující
rozpouštění pevných látek

CH-9-2-03-a žák aplikuje poznatky o vlivu teploty,
míchání a plošného obsahu povrchu rozpouštěné látky
na rychlost jejího rozpouštění při vysvětlení známých
situací z běžného života

Roztoky – složení roztoků, výpočet hmotnostního
zlomku, vliv teploty, míchání a plošného obsahu pevné
složky na rychlost jejího rozpouštění do roztoku

CH-9-2-04 navrhne postupy a prakticky provede
oddělování složek směsí o známém složení; uvede
příklady oddělování složek v praxi

CH-9-2-04-a žák sestaví jednoduchou filtrační aparaturu a Oddělování složek směsi – usazování, filtrace, destilace,
provede filtraci
sublimace, krystalizace

CH-9-2-04 navrhne postupy a prakticky provede
oddělování složek směsí o známém složení; uvede
příklady oddělování složek v praxi

CH-9-2-04-b žák popíše jednoduchou destilační
aparaturu a objasní princip destilace;

Oddělování složek směsi – usazování, filtrace, destilace,
sublimace, krystalizace

CH-9-2-04 navrhne postupy a prakticky provede
oddělování složek směsí o známém složení; uvede
příklady oddělování složek v praxi

CH-9-2-04-c žák navrhne postup při oddělování složek
směsí v běžném životě

Oddělování složek směsi – usazování, filtrace, destilace,
sublimace, krystalizace

CH-9-2-04 navrhne postupy a prakticky provede
oddělování složek směsí o známém složení; uvede
příklady oddělování složek v praxi

CH-9-2-04-d žák vysvětlí a na příkladech objasní princip
usazování a krystalizace;

Oddělování složek směsi – usazování, filtrace, destilace,
sublimace, krystalizace

CH-9-2-04 navrhne postupy a prakticky provede
oddělování složek směsí o známém složení; uvede
příklady oddělování složek v praxi

CH-9-2-04-e žák uvede příklad chemické výroby založené Oddělování složek směsi – usazování, filtrace, destilace,
na oddělování složek směsí
sublimace, krystalizace

CH-9-2-04 navrhne postupy a prakticky provede
oddělování složek směsí o známém složení; uvede
příklady oddělování složek v praxi

CH-9-2-04-f žák vyjmenuje metody oddělování složek
směsí

Oddělování složek směsi – usazování, filtrace, destilace,
sublimace, krystalizace

CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady
jejich výskytu a použití

CH-9-2-05-a žák uvede vlastnosti vody

Voda (destilovaná, pitná, odpadní; výroba pitné vody;
čistota vody)
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CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady
jejich výskytu a použití

CH-9-2-05-b žák rozliší jednotlivá skupenství vody

Voda (destilovaná, pitná, odpadní; výroba pitné vody;
čistota vody)

CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady
jejich výskytu a použití

CH-9-2-05-c žák rozliší a charakterizuje vodu pitnou,
užitkovou a odpadní

Voda (destilovaná, pitná, odpadní; výroba pitné vody;
čistota vody)

CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady
jejich výskytu a použití

CH-9-2-05-c žák vysvětlí způsob výroby pitné vody

Voda (destilovaná, pitná, odpadní; výroba pitné vody;
čistota vody)

CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady
jejich výskytu a použití

CH-9-2-05-d žák rozliší a charakterizuje vodu mořskou,
minerální a destilovanou

Voda (destilovaná, pitná, odpadní; výroba pitné vody;
čistota vody)

CH-9-2-06 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu
v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne
nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace
znečištění

CH-9-2-06-a žák vlastními slovy vysvětlí pojmy: smog,
skleníkový efekt, ozonová díra; a objasní negativní
dopady těchto jevů na životní prostředí

Vzduch (složení, čistota ovzduší, ozonová vrstva)

CH-9-2-06 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu
v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne
nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace
znečištění

CH-9-2-06-b žák navrhne způsoby předcházení a
odstraňování znečištění vody a vzduchu

Voda (destilovaná, pitná, odpadní; výroba pitné vody;
čistota vody)

CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula ve
správných souvislostech

CH-9-3-01-a žák popíše stavbu atomu

Částicové složení látek – atomy, molekuly, atomové
jádro, protony, neutrony, elektrony, elektronový obal a
jeho změny v chemických reakcích

CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula ve
správných souvislostech

CH-9-3-01-b žák rozlišuje atomová čísla

Částicové složení látek – atomy, molekuly, atomové
jádro, protony, neutrony, elektrony, elektronový obal a
jeho změny v chemických reakcích

CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula ve
správných souvislostech

CH-9-3-01-c žák vysvětlí význam valenční vrstvy

Částicové složení látek – atomy, molekuly, atomové
jádro, protony, neutrony, elektrony, elektronový obal a
jeho změny v chemických reakcích

Vzduch (složení, čistota ovzduší, ozonová vrstva)
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CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula ve
správných souvislostech

CH-9-3-01-d žák objasní rozdíl mezi atomem a molekulou Částicové složení látek – atomy, molekuly, atomové
jádro, protony, neutrony, elektrony, elektronový obal a
jeho změny v chemických reakcích

CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické
sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech

CH-9-3-02-a žák vysvětlí pojem prvek

CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické
sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech

CH-9-3-02-b žák rozlišuje a správně používá pojmy prvek Prvky
a sloučenina

CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické
sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech

CH-9-3-02-c žák správně přiřadí chemické značky
vybraným významným prvkům

Prvky

CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické
sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech

CH-9-3-02-d žák vysvětlí vznik iontu z atomu

Prvky

CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické
sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech

CH-9-3-02-e žák vysvětlí, rozliší a správně používá pojmy Molekuly a chemické sloučeniny
molekula a sloučenina

CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické
sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech

CH-9-3-02-f žák vysvětlí vznik chemických vazeb

Chemické vazby

CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické
sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech

CH-9-3-02-g žák rozliší typy jednotlivých vazeb

Chemické vazby

CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a
usuzuje na jejich možné vlastnosti

CH-9-3-03-a žák se orientuje v periodické soustavě prvků Periodická soustava prvků; skupiny, periody, Periodický
zákon

CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a
usuzuje na jejich možné vlastnosti

CH-9-3-03-b žák vysvětlí pojmy perioda a skupina

Prvky

Periodická soustava prvků; skupiny, periody, Periodický
zákon
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CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a
usuzuje na jejich možné vlastnosti

CH-9-3-03-c žák uvede vlastnosti, kterými se prvky liší

Periodická soustava prvků; skupiny, periody, Periodický
zákon

CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a
usuzuje na jejich možné vlastnosti

CH-9-3-03-d žák vyjmenuje charakteristické vlastnosti
kovů

Kovy

CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a
usuzuje na jejich možné vlastnosti

CH-9-3-03-e žák charakterizuje vybrané důležité kovy a
nekovy z hlediska jejich vlastností a použití

Kovy

CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a
usuzuje na jejich možné vlastnosti

CH-9-3-03-f žák přiřadí chemické značky k vybraným
prvkům kovů a nekovů

Kovy

CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických CH-9-4-01-a žák správně používá pojmy související s
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických chemickými reakcemi
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání

Chemické reakce – zákon zachování hmotnosti,
chemické rovnice; klasifikace chemických reakcí
(slučování, neutralizace, reakce endotermní a
exotermní);

CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických CH-9-4-01-b žák zapíše zadanou rovnic jednoduchého
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických chemického děje
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání

Chemické reakce – zákon zachování hmotnosti,
chemické rovnice; klasifikace chemických reakcí
(slučování, neutralizace, reakce endotermní a
exotermní);

CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických CH-9-4-01-c žák zapíše a vysvětlí prakticky důležité
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických chemické reakce
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání

Chemické reakce – zákon zachování hmotnosti,
chemické rovnice; klasifikace chemických reakcí
(slučování, neutralizace, reakce endotermní a
exotermní);

CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických CH-9-4-01-d žák vysvětí vznik elektřiny chemickou cestou Chemické reakce – zákon zachování hmotnosti,
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických
chemické rovnice; klasifikace chemických reakcí
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reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání

(slučování, neutralizace, reakce endotermní a
exotermní);

CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických CH-9-4-01-e žák rozliší a objasní redoxní děje
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání

Chemické reakce – zákon zachování hmotnosti,
chemické rovnice; klasifikace chemických reakcí
(slučování, neutralizace, reakce endotermní a
exotermní);

CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení
jejich nebezpečnému průběhu

Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí (teplota,
plošný obsah povrchu výchozích látek, katalýza)

CH-9-4-03-a žák uvede a vysvětlí faktory ovlivňující
průběh chemické reakce

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných
CH-9-5-01-a žák uvede charakteristické vlastnosti,
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a význam a použití vybraných významných sloučenin
posoudí vliv významných zástupců těchto látek na
životní prostředí

Oxidy, Hydroxidy, Kyseliny, Soli

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných
CH-9-5-01-b žák využívá chemické názvosloví
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a
posoudí vliv významných zástupců těchto látek na
životní prostředí

Oxidy, Hydroxidy, Kyseliny, Soli

CH-9-5-02 vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich
vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim
lze předcházet

Oxidy, Hydroxidy, Kyseliny, Soli

CH-9-5-02-a žák vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede
jejich vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými
jim lze předcházet

CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci
CH-9-5-03-a žák orientuje se na pH stupnici
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede
příklady uplatňování neutralizace v praxi

Oxidy, Hydroxidy, Kyseliny, Soli
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CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci
CH-9-5-03-b žák stupnici popíše a vysvětlí její využití
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede
příklady uplatňování neutralizace v praxi

Oxidy, Hydroxidy, Kyseliny, Soli

CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci
CH-9-5-03-c žák uvede příklad neutralizační reakce
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede
příklady uplatňování neutralizace v praxi

Oxidy, Hydroxidy, Kyseliny, Soli
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9. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

CH-9-4-02 přečte chemické rovnice a s užitím zákona
zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky
nebo produktu

CH-9-4-02-a žák řeší úlohy s využitím základních veličin v Chemické výpočty – látkové množství; molární
chemii
hmotnost

CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich CH-9-6-01-a žák charakterizuje uhlovodíky
zdroje, vlastnosti a použití

Uhlovodíky – alkany, alkeny, alkadieny, alkiny, areny

CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich CH-9-6-01-b žák systematicky třídí jednotlivé zástupce
zdroje, vlastnosti a použití
uhlovodíků

Uhlovodíky – alkany, alkeny, alkadieny, alkiny, areny

CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich CH-9-6-01-c žák využívá názvosloví uhlovodíků
zdroje, vlastnosti a použití

Uhlovodíky – alkany, alkeny, alkadieny, alkiny, areny

CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich CH-9-6-01-d žák uvádí zdroje, vlastnosti a využití
zdroje, vlastnosti a použití
uhlovodíků

Uhlovodíky – alkany, alkeny, alkadieny, alkiny, areny

CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných CH-9-6-02-a žák vyjmenuje zdroje energie
paliv jako zdrojů energie a uvede příklady produktů
průmyslového zpracování ropy

Paliva – ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná
paliva
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CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných CH-9-6-02-b žák diskutuje a zaujme stanovisko v
paliv jako zdrojů energie a uvede příklady produktů
problematice využívání fosilních a vyráběných paliv
průmyslového zpracování ropy

Paliva – ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná
paliva

CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných CH-9-6-02-c žák popíše zpracování ropy a uhlí
paliv jako zdrojů energie a uvede příklady produktů
průmyslového zpracování ropy

Paliva – ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná
paliva

CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných CH-9-6-02-d žák uvede produkty vznikající zpracováním
paliv jako zdrojů energie a uvede příklady produktů
ropy a uhlí
průmyslového zpracování ropy

Paliva – ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná
paliva

CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede
jejich zdroje, vlastnosti a použití

CH-9-6-03-a žák charakterizuje jednotlivé skupiny
derivátů

Deriváty uhlovodíků – halogenderiváty, alkoholy,
fenoly, karbonylové a karboxylové sloučeniny

CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede
jejich zdroje, vlastnosti a použití

CH-9-6-03-b žák uvádí zdroje, vlastnosti a využití derivátů Deriváty uhlovodíků – halogenderiváty, alkoholy,
uhlovodíků
fenoly, karbonylové a karboxylové sloučeniny

CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede
jejich zdroje, vlastnosti a použití

CH-9-6-03-c žák využívá názvosloví derivátů uhlovodíků

Deriváty uhlovodíků – halogenderiváty, alkoholy,
fenoly, karbonylové a karboxylové sloučeniny

CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede
jejich zdroje, vlastnosti a použití

CH-9-6-03-d žák uvádí vybrané zástupce derivátů
uhlovodíků

Deriváty uhlovodíků – halogenderiváty, alkoholy,
fenoly, karbonylové a karboxylové sloučeniny

CH-9-6-04 orientuje se ve výchozích látkách a
produktech fotosyntézy a koncových produktů
biochemického zpracování, především bílkovin, tuků,
sacharidů.

CH-9-6-04-a žák vyjmenuje výchozí látky a produkty
fotosyntézy a vysvětlí její rovnici

Přírodní látky – sacharidy, bílkoviny, tuky

CH-9-6-04 orientuje se ve výchozích látkách a
produktech fotosyntézy a koncových produktů
biochemického zpracování, především bílkovin, tuků,
sacharidů.

CH-9-6-04-b žák popíše sacharidy, tuky a bílkoviny z
hlediska jejich složení a významu pro organismus

Přírodní látky – sacharidy, bílkoviny, tuky
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CH-9-6-05 určí podmínky postačující pro aktivní
fotosyntézu

CH-9-6-05-a žák uvede podmínky průběhu fotosyntézy

Přírodní látky – sacharidy, bílkoviny, tuky

CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků,
sacharidů a vitaminů

CH-9-6-06-a žák rozliší bílkoviny, tuky, sacharidy a
vitamíny

Přírodní látky – sacharidy, bílkoviny, tuky

CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků,
sacharidů a vitaminů

CH-9-6-06-b žák uvede jejich vlastnosti a příklady funkcí

Přírodní látky – sacharidy, bílkoviny, tuky

CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků,
sacharidů a vitaminů

CH-9-6-06-c žák uvede zdroje bílkovin, důvody a zásady
začlenění do stravy

Přírodní látky – sacharidy, bílkoviny, tuky

CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků,
sacharidů a vitaminů

CH-9-6-06-d žák uvede zdroje tuků a jejich vhodný obsah Přírodní látky – sacharidy, bílkoviny, tuky
ve stravě

CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků,
sacharidů a vitaminů

CH-9-6-06-e žák hodnotí potraviny z hlediska zásad
zdravé výživy

CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi

CH-9-7-01-a žák uvede příklady výroby chemických látek Chemický průmysl v ČR – výrobky, rizika v souvislosti s
a využití zdrojů prvotních a druhotných surovin s
životním prostředím, recyklace surovin, koroze
ohledem na životní prostředí

CH-9-7-02 aplikuje znalosti o principech hašení požárů
na řešení modelových situací z praxe

CH-9-7-02-a žák vysvětlí princip hašení požáru

Hořlaviny

CH-9-7-02 aplikuje znalosti o principech hašení požárů
na řešení modelových situací z praxe

CH-9-7-02-b žák dodržuje správný způsob ohlášení
požáru

Hořlaviny

CH-9-7-02 aplikuje znalosti o principech hašení požárů
na řešení modelových situací z praxe

CH-9-7-02-c žák popíše zásady pro uložení hasicích
přístrojů

Hořlaviny

CH-9-7-02 aplikuje znalosti o principech hašení požárů
na řešení modelových situací z praxe

CH-9-7-02-d žák uvede zásady bezpečné práce s volně
prodávanými hořlavinami

Hořlaviny

Přírodní látky – sacharidy, bílkoviny, tuky
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CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých CH-9-7-03-a žák se orientuje ve výrobě průmyslových
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví hnojiv
člověka

Průmyslová hnojiva, Tepelně zpracovávané materiály,
Plasty a syntetická vlákna, Detergenty a pesticidy,
Léčiva a návykové látky

CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých CH-9-7-03-b žák posuzuje vliv průmyslově vyráběných
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví hnojiv na životní prostředí
člověka

Průmyslová hnojiva, Tepelně zpracovávané materiály,
Plasty a syntetická vlákna, Detergenty a pesticidy,
Léčiva a návykové látky

CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých CH-9-7-03-c žák popíše vlastnosti a použití nejznámějších Průmyslová hnojiva, Tepelně zpracovávané materiály,
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví tepelně zpracovaných stavebních pojiv
Plasty a syntetická vlákna, Detergenty a pesticidy,
člověka
Léčiva a návykové látky
CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých CH-9-7-03-d žák vyjmenuje příklady plastů a syntetických Průmyslová hnojiva, Tepelně zpracovávané materiály,
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví vláken
Plasty a syntetická vlákna, Detergenty a pesticidy,
člověka
Léčiva a návykové látky
CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých CH-9-7-03-e žák uvede princip výroby, vlastnosti a použití Průmyslová hnojiva, Tepelně zpracovávané materiály,
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví plastů a syntetických vláken
Plasty a syntetická vlákna, Detergenty a pesticidy,
člověka
Léčiva a návykové látky
CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých CH-9-7-03-f žák zhodnotí výhody a nevýhody používání
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví plastů a syntetických vláken
člověka

Průmyslová hnojiva, Tepelně zpracovávané materiály,
Plasty a syntetická vlákna, Detergenty a pesticidy,
Léčiva a návykové látky

CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých CH-9-7-03-g žák se seznamuje s použitím a účinky
Průmyslová hnojiva, Tepelně zpracovávané materiály,
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví pesticidů a detergentů a diskutuje nad pozitivy a negativy Plasty a syntetická vlákna, Detergenty a pesticidy,
člověka
jejich využívání
Léčiva a návykové látky
CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých CH-9-7-03-h žák uvede příklady legálně prodávaných i
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví nelegálních návykových látek
člověka

Průmyslová hnojiva, Tepelně zpracovávané materiály,
Plasty a syntetická vlákna, Detergenty a pesticidy,
Léčiva a návykové látky
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CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých CH-9-7-03-i žák vysvětlí rizika a dopady užívání
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví návykových látek
člověka

Průmyslová hnojiva, Tepelně zpracovávané materiály,
Plasty a syntetická vlákna, Detergenty a pesticidy,
Léčiva a návykové látky

CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých CH-9-7-03-j žák diskutuje a zaujme stanovisko k tématu
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví užívání drog
člověka

Průmyslová hnojiva, Tepelně zpracovávané materiály,
Plasty a syntetická vlákna, Detergenty a pesticidy,
Léčiva a návykové látky

CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých CH-9-7-03-k žák správně nakládá s nepoužitelnými léčivy Průmyslová hnojiva, Tepelně zpracovávané materiály,
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví
Plasty a syntetická vlákna, Detergenty a pesticidy,
člověka
Léčiva a návykové látky
CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých CH-9-7-03-l žák se chová bezpečně při užívání léčiv
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví
člověka

Průmyslová hnojiva, Tepelně zpracovávané materiály,
Plasty a syntetická vlákna, Detergenty a pesticidy,
Léčiva a návykové látky
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Počet vyučovacích hodin za týden
Celkem
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

0

0

0

0

0

2

2

2

1

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Název předmětu

7

PŘÍRODOPIS

Oblast

Člověk a příroda

Charakteristika předmětu

Vzdělávací předmět přírodopis poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich
zákonitostem. Žáci dostávají příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí
na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je založeno i pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro
existenci živých soustav i člověka, včetně možných ohrožení plynoucích z přírodních procesů, z lidské činnosti a zásahů
člověka do přírody. Vzdělávací oblast také významně podporuje vytváření otevřeného myšlení (přístupného
alternativním názorům), kritického myšlení a logického uvažování. Přírodopis umožní žákům hlouběji porozumět
zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací
v praktickém životě. Zvláště významné je to, že při studiu přírody specifickými poznávacími metodami si žáci osvojují
i důležité dovednosti. Jedná se především o rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat,
experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky
tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Učí se také zkoumat změny probíhající v přírodě, odhalovat příčiny
a následky ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů a uvědoměle využívat své přírodovědné poznání ve
prospěch ochrany životního prostředí a principů udržitelného rozvoje.

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

Vzdělávací předmět přírodopis se vyučuje v 6. – 8. ročníku s dvouhodinovou dotací, a v 9. ročníku s jednohodinovou
dotací týdně. V rámci přírodopisu se věnuje maximální pozornost názornosti probíraného tématu a multisenzorickému
přístupu za pomoci praktických cvičení. Cílem výuky je pochopení základních vztahů a jevů v přírodě živé i neživé.
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PŘÍRODOPIS
Vzhledem k velice příznivé poloze školy lze pro výuku využít významné přírodní lokality, např. Modřanská rokle,
Modřanské tůně či Prokopské údolí.
Několikrát do roka proběhnou projektové dny se zaměřením na všechny předměty vzdělávací oblasti člověk a příroda.
Žáci si vybírají témata, kterými se budou během projektu zabývat.

Integrace předmětů

•

Přírodopis

Kompetence k učení:
Metody a způsoby učení, výuka, výsledky učení, práce s informacemi, propojování a využití vědomostí
Kompetence k řešení problémů:
Analýza problému, plánování řešení, řešení problému, experimentální práce, posouzení a aplikace řešení
Kompetence komunikativní:
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Práce s informacemi (jejich výběr, třídění), způsob vyjadřování (jeho srozumitelnost a logika), písemný projev, ústní
projev, naslouchání, navazování a udržování kontaktu při komunikaci
Kompetence sociální a personální:
Přípravná fáze práce ve skupině, realizace práce ve skupině, vyhodnocení práce ve skupině, upevňování vztahů
s druhými, podložená volba osobních cílů

Kompetence občanské:
Respekt k druhým, pravidla, odmítání násilí, aktivní pomoc, samostatné jednání, respekt k právům jednotlivce,
udržitelnost života, krizové situace
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Kompetence pracovní:
Plánování, vlastní práce, hodnocení

Způsob hodnocení žáků

Žáci jsou hodnoceni pedagogem prostřednictvím motivačně formativního hodnocení a/nebo známkou, učí se
sebehodnocení i hodnocení ostatních pomocí popisného jazyka. Hodnocení žáků probíhá s ohledem na individuální
specifika jedince.
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Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života,
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

PŘ-9-1-01-a žák vysvětlí základní podmínky a projevy
života organismů, rozliší a popíše pohlavní a nepohlavní
rozmnožování

Vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam
– výživa, dýchání, růst, rozmnožování,
vývin, reakce na podněty; názory na vznik života

P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života,
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

PŘ-9-1-01-b žák vlastními slovy objasní vznik života na
Zemi

Vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam
– výživa, dýchání, růst, rozmnožování,
vývin, reakce na podněty; názory na vznik života

P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života,
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

PŘ-9-1-01-c žák diskutuje o teoriích o vzniku Země a
života na Zemi

Vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam
– výživa, dýchání, růst, rozmnožování,
vývin, reakce na podněty; názory na vznik života

P-9-1-02 popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin,
PŘ-9-1-02-a žák schematicky nakreslí a doplní o popisky
živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel buňku rostlin, živočichů a bakterií

Základní struktura života – buňka (rostlinná, živočišná,
bakteriální)

P-9-1-02 popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin,
PŘ-9-1-02-b žák vyjmenuje vybrané buněčné organely a
živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel vysvětlí jejich funkci

Základní struktura života – buňka (rostlinná, živočišná,
bakteriální)
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P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci základních PŘ-9-1-03-a žák rozlišuje pojmy buňka, pletivo, tkáň,
orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů
orgán, orgánová soustava, organismus a zhodnotí jejich
rozdíly u rostlin a živočichů

Základní struktura života – pletiva, tkáně, orgány,
orgánové soustavy, organismy – jednobuněčné a
mnohobuněčné

P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci základních PŘ-9-1-03-b žák rozliší pojmy jednobuněčnost a
orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů
mnohobuněčnost a uvede konkrétní příklady organismů

Základní struktura života – pletiva, tkáně, orgány,
orgánové soustavy, organismy – jednobuněčné a
mnohobuněčné

P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy do PŘ-9-1-04-a žák rozlišuje základní taxonomické kategorie Význam a zásady třídění organismů
říší a nižších taxonomických jednotek
a správně používá základní biologickou nomenklaturu
Viry a bakterie
Řasy a sinice
Houby
Lišejníky
Bezobratlí – prvoci, žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši,
kroužkovci, ostnokožci, členovci
P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy do PŘ-9-1-04-b žák třídí organismy a zařadí vybrané
říší a nižších taxonomických jednotek
organismy do říší a nižších taxonomických jednotek

Význam a zásady třídění organismů
Viry a bakterie
Řasy a sinice
Houby
Lišejníky
Bezobratlí – prvoci, žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši,
kroužkovci, ostnokožci, členovci
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P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života význam PŘ-9-1-07-a žák nakreslí a popíše stavbu bakterie a viru
virů a bakterií v přírodě i pro člověka

Viry a bakterie

P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života význam PŘ-9-1-07-b žák rozliší způsob života bakterie a viru
virů a bakterií v přírodě i pro člověka

Viry a bakterie

P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života význam PŘ-9-1-07-c žák rozliší bakteriální a virová onemocnění a Viry a bakterie
virů a bakterií v přírodě i pro člověka
uvede jejich příklady
P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života význam PŘ-9-1-07-d žák popíše, jakými způsoby se lze proti
virů a bakterií v přírodě i pro člověka
virovým a bakteriálním onemocněním bránit

Viry a bakterie

P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života význam PŘ-9-1-07-e žák vede příklady praktického využití bakterií Viry a bakterie
virů a bakterií v přírodě i pro člověka
pro člověka
P-9-2-02 vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich
PŘ-9-2-02-a žák rozlišuje mezi způsoby výživy, a pojmy:
význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích ekosystém, potravní řetězec, parazit, rozkladač

Houby

P-9-2-02 vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich
PŘ-9-2-02-b žák popíše ekologii hub
význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích

Houby

P-9-2-03 objasní funkci dvou organismů ve stélce
lišejníků

PŘ-9-2-03-a žák rozumí pojmu symbióza a bioindikátor

Lišejníky

P-9-2-03 objasní funkci dvou organismů ve stélce
lišejníků

PŘ-9-2-03-c žák rozezná vybrané zástupce lišejníků

Lišejníky

P-9-2-03 objasní funkci dvou organismů ve stélce
lišejníků

PŘ-9-2-03-d žák uvede význam lišejníků v přírodě

Lišejníky

P-9-2-03 objasní funkci dvou organismů ve stélce
lišejníků

PŘ-9-2-03-e žák objasní význam obou symbiontů v
organismu lišejníků

Lišejníky
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P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté
houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků

PŘ-9-2-01-a žák charakterizuje skupinu Houby

Houby

P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté
houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků

PŘ-9-2-01-b žák vyjmenuje vybrané zástupce hub

Houby

P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté
houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků

PŘ-9-2-01-c žák objasní potenciální riziko hub pro člověka Houby

P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté
houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků

PŘ-9-2-01-d žák uvede příklady praktické využití hub pro Houby
člověka

P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté
houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků

PŘ-9-2-01-e žák vysvětlí význam hub v přírodě

P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté
houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků

PŘ-9-2-01-f žák rozlišuje mezi pojmy houba jedlá, nejedlá Houby
a jedovatá a ke každé skupině uvede zástupce

P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté
houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků

PŘ-9-2-01-g žák nakreslí a popíše stavbu těla houby s
plodnicí

Houby

P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté
houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků

PŘ-9-2-01-h žák vysvětlí a na příkladu uvede pojem
mykorhiza

Houby

Houby
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P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté
houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků

6. ročník
PŘ-9-2-01-i žák se orientuje v zásadách bezpečného
Houby
sběru hub a v zásadách první pomoci při otravě houbami

P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání
PŘ-9-3-01-a žák rozlišuje pojmy buňka, pletivo, tkáň,
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgán, orgánová soustava, organismus a zhodnotí jejich
orgánům
zhodnotí jejich rozdíly u rostlin a živočichů

Řasy a sinice

P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání
PŘ-9-3-01-b žák vysvětlí pojem stélka a kolonie
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým
orgánům

Řasy a sinice

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny rostlin PŘ-9-3-04-a žák poznává a zařazuje vybrané zástupce
a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů podle charakteristických znaků do systematické skupiny
rostlin

Řasy a sinice

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny rostlin PŘ-9-3-04-b žák pracuje s klíči a atlasy
a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů

Řasy a sinice

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny rostlin PŘ-9-3-04-c žák uvede vybrané zástupce řas a sinic
a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů

Řasy a sinice

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny rostlin PŘ-9-3-04-d žák vysvětlí význam rostlin v přírodě a pro
a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů člověka

Řasy a sinice

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých
orgánů

PŘ-9-4-01-a žák popíše vnější a vnitřní stavbu těla u
vybraných zástupců bezobratlých

Bezobratlí – prvoci, žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši,
kroužkovci, ostnokožci, členovci

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých
orgánů

PŘ-9-4-01-b žák porovnává stavbu těla jednotlivých
skupin bezobratlých

Bezobratlí – prvoci, žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši,
kroužkovci, ostnokožci, členovci

410

UČEBNÍ OSNOVY: PŘÍRODOPIS
PŘÍRODOPIS

6. ročník

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin

PŘ-9-4-02-a žák se seznámí s jednotlivými taxonomickými Bezobratlí – prvoci, žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši,
skupinami bezobratlých živočichů
kroužkovci, ostnokožci, členovci

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin

PŘ-9-4-02-b žák pozná vybrané druhy bezobratlých
živočichů

Bezobratlí – prvoci, žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši,
kroužkovci, ostnokožci, členovci

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin

PŘ-9-4-02-c žák zařazuje do taxonomických skupiny
vybrané druhy bezobratlých živočichů

Bezobratlí – prvoci, žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši,
kroužkovci, ostnokožci, členovci

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní projevy PŘ-9-4-03-a žák popíše projevy chování bezobratlých
chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich živočichů
způsob života a přizpůsobení danému prostředí

Bezobratlí – prvoci, žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši,
kroužkovci, ostnokožci, členovci

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní projevy PŘ-9-4-03-b žák vlastními slovy vypráví o způsobu života Bezobratlí – prvoci, žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši,
chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich vybraných skupin a zástupců bezobratlých živočichů
kroužkovci, ostnokožci, členovci
způsob života a přizpůsobení danému prostředí
P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní projevy PŘ-9-4-03-c žák objasní adaptaci vybraných bezobratlých Bezobratlí – prvoci, žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši,
chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich živočichů na prostředí, které obývají
kroužkovci, ostnokožci, členovci
způsob života a přizpůsobení danému prostředí
P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní projevy PŘ-9-4-04-a žák diskutuje o ochraně bezobratlých
chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich živočichů a jejich významu v přírodě i pro člověka
způsob života a přizpůsobení danému prostředí

Bezobratlí – prvoci, žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši,
kroužkovci, ostnokožci, členovci

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní projevy PŘ-9-4-04-b žák zná zásady bezpečného styku s živočichy Bezobratlí – prvoci, žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši,
chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich
kroužkovci, ostnokožci, členovci
způsob života a přizpůsobení danému prostředí
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P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní projevy PŘ-9-4-04-c žák uvede člověku nebezpečné a
chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich epidemiologicky významné druhy z vybraných
způsob života a přizpůsobení danému prostředí
taxonomických skupin

Bezobratlí – prvoci, žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši,
kroužkovci, ostnokožci, členovci

P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich
význam

PŘ-9-7-03-a žák načrtne jednoduchý potravní řetězec

Organismy a prostředí – vzájemné vztahy mezi
organismy, mezi organismy a prostředím, ekosystémy,
potravní řetězce

P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich
význam

PŘ-9-7-03-b žák objasní význam jednotlivých článků
řetězce

Organismy a prostředí – vzájemné vztahy mezi
organismy, mezi organismy a prostředím, ekosystémy,
potravní řetězce

P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich
význam

PŘ-9-7-03-c žák rozumí propojenosti přírody

Organismy a prostředí – vzájemné vztahy mezi
organismy, mezi organismy a prostředím, ekosystémy,
potravní řetězce

P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich
význam

PŘ-9-7-03-d žák správně rozumí a správně používá
pojmy: predace, parazitismus, symbióza

Organismy a prostředí – vzájemné vztahy mezi
organismy, mezi organismy a prostředím, ekosystémy,
potravní řetězce

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody

PŘ-9-8-01-a žák vysvětlí význam používání lupy a
mikroskopu v přírodopisu

Pozorování lupou a mikroskopem

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody

PŘ-9-8-01-b žák správně pojmenuje vybrané části
mikroskopu

Pozorování lupou a mikroskopem

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody

PŘ-9-8-01-c žák rozlišuje pojmy nativní a trvalý preparát

Pozorování lupou a mikroskopem

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody

PŘ-9-8-01-d žák správně používá mikroskopovací
techniku

Pozorování lupou a mikroskopem

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody

Viry a bakterie
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PŘ-9-8-01-e žák připraví jednoduchý preparát a výsledky Řasy a sinice
zanese do laboratorního protokolu
Houby
Lišejníky
Bezobratlí – prvoci, žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši,
kroužkovci, ostnokožci, členovci
Pozorování lupou a mikroskopem

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody

PŘ-9-8-01-f žák rozlišuje detaily při pozorování přírody
pouhým okem a za použití lupy

Viry a bakterie
Řasy a sinice
Houby
Lišejníky
Bezobratlí – prvoci, žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši,
kroužkovci, ostnokožci, členovci
Pozorování lupou a mikroskopem

P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a PŘ-9-8-02-a žák dodržuje základní pravidla bezpečnosti
chování při poznávání živé a neživé přírody
práce a chování při poznávání živé a neživé přírody ve
třídě i v pobytu v přírodě

Řasy a sinice
Houby
Lišejníky
Bezobratlí – prvoci, žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši,
kroužkovci, ostnokožci, členovci
Pozorování lupou a mikroskopem
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P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém
prostředí a vztahy mezi nimi

6. ročník
PŘ-9-7-01-a žák uvede příklady výskytu organismů v
určitém prostředí a vztahy mezi nimi

Viry a bakterie
Řasy a sinice
Houby
Lišejníky
Bezobratlí – prvoci, žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši,
kroužkovci, ostnokožci, členovci
Organismy a prostředí – vzájemné vztahy mezi
organismy, mezi organismy a prostředím, ekosystémy,
potravní řetězce

P-9-7-02 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů PŘ-9-7-02-a žák vlastními slovy vysvětlí pojem ekosystém Organismy a prostředí – vzájemné vztahy mezi
– populace, společenstva, ekosystémy a objasní na
organismy, mezi organismy a prostředím, ekosystémy,
základě příkladu základní princip existence živých a
potravní řetězce
neživých složek ekosystému
P-9-7-02 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů PŘ-9-7-02-b žák rozlišuje přírodní a umělý ekosystém
– populace, společenstva, ekosystémy a objasní na
základě příkladu základní princip existence živých a
neživých složek ekosystému

Organismy a prostředí – vzájemné vztahy mezi
organismy, mezi organismy a prostředím, ekosystémy,
potravní řetězce

P-9-7-02 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů PŘ-9-7-02-c žák vlastními slovy vysvětlí pojem
– populace, společenstva, ekosystémy a objasní na
společenstvo
základě příkladu základní princip existence živých a
neživých složek ekosystému

Organismy a prostředí – vzájemné vztahy mezi
organismy, mezi organismy a prostředím, ekosystémy,
potravní řetězce
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

7. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

ŠVP výstupy

Učivo

P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy do PŘ-9-1-04-a žák rozlišuje základní taxonomické kategorie Obratlovci – paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci
říší a nižších taxonomických jednotek
a správně používá základní biologickou nomenklaturu
Mechorosty
Kapraďorosty (plavuně, přesličky, kapradiny)
Nahosemenné rostliny
Krytosemenné rostliny
P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy do PŘ-9-1-04-b žák třídí organismy a zařadí vybrané
říší a nižších taxonomických jednotek
organismy do říší a nižších taxonomických jednotek

Obratlovci – paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci
Mechorosty
Kapraďorosty (plavuně, přesličky, kapradiny)
Nahosemenné rostliny
Krytosemenné rostliny
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7. ročník

P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání
PŘ-9-3-01-a žák rozlišuje pojmy buňka, pletivo, tkáň,
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgán, orgánová soustava, organismus a zhodnotí jejich
orgánům
zhodnotí jejich rozdíly u rostlin a živočichů

Stavba rostlin

P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání
PŘ-9-3-01-c žák objasní funkci jednotlivých typů pletiv
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým
orgánům

Stavba rostlin

P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých
PŘ-9-3-02-a žák popíše vnější a vnitřní stavbu
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů jednotlivých rostlinných orgánů
v rostlině jako celku

Anatomie a morfologie rostlin (kořen, stonek, list, květ,
plod)

P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých
PŘ-9-3-02-b žák srovnává stavbu těla s jinými zástupci
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů rostlin
v rostlině jako celku

Anatomie a morfologie rostlin (kořen, stonek, list, květ,
plod)

P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých
PŘ-9-3-02-c žák na konkrétních příkladech uvede význam Anatomie a morfologie rostlin (kořen, stonek, list, květ,
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů jednotlivých částí těla rostlin
plod)
v rostlině jako celku
P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování
rostlin

PŘ-9-3-03-a žák uvede a objasní základní principy
fotosyntézy, dýchání, růstu a rozmnožování rostlin

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny rostlin PŘ-9-3-04-a žák poznává a zařazuje vybrané zástupce
a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů podle charakteristických znaků do systematické skupiny
rostlin

Fyziologie rostlin (fotosyntéza, dýchání, růst,
rozmnožování)

Mechorosty
Kapraďorosty (plavuně, přesličky, kapradiny)
Nahosemenné rostliny
Krytosemenné rostliny

PŘ-9-3-04-b žák pracuje s klíči a atlasy

Mechorosty
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7. ročník

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny rostlin
a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů

Kapraďorosty (plavuně, přesličky, kapradiny)
Nahosemenné rostliny
Krytosemenné rostliny

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny rostlin PŘ-9-3-04-d žák vysvětlí význam rostlin v přírodě a pro
a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů člověka

Mechorosty
Kapraďorosty (plavuně, přesličky, kapradiny)
Nahosemenné rostliny
Krytosemenné rostliny

P-9-3-05 odvodí na základě pozorování přírody závislost PŘ-9-3-05-a žák odvodí na základě pozorování přírody
a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám

Mechorosty
Kapraďorosty (plavuně, přesličky, kapradiny)
Nahosemenné rostliny
Krytosemenné rostliny

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých
orgánů

PŘ-9-4-01-c žák popíše vnější a vnitřní stavbu těla u
vybraných zástupců obratlovců

Obratlovci – paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých
orgánů

PŘ-9-4-01-d žák srovná stavbu těla jednotlivých skupin
obratlovců

Obratlovci – paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin

PŘ-9-4-02-d žák se seznámí s vybranými taxonomickými
skupinami obratlovců

Obratlovci – paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci
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P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin

PŘ-9-4-02-e žák ke každé skupině obratlovců uvede
vybrané zástupce

Obratlovci – paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin

PŘ-9-4-02-f žák mezi sebou porovnává jednotlivé skupiny Obratlovci – paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci
živočichů na základě vývojových znaků

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin

PŘ-9-4-02-g žák zařazuje do taxonomických skupin
vybrané druhy živočichů

Obratlovci – paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní projevy PŘ-9-4-03-d žák popíše projevy chování obratlovců
chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich
způsob života a přizpůsobení danému prostředí

Obratlovci – paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní projevy PŘ-9-4-03-e žák vlastními slovy vypráví o způsobu života
chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich vybraných skupin a zástupců obratlovců
způsob života a přizpůsobení danému prostředí

Obratlovci – paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní projevy PŘ-9-4-03-f žák objasní adaptaci obratlovců na prostředí, Obratlovci – paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci
chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich které obývají
způsob života a přizpůsobení danému prostředí
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
PŘ-9-4-04-d žák diskutuje o ochraně obratlovců a jejich
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku významu v přírodě i pro člověka
se živočichy

Obratlovci – paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
PŘ-9-4-04-b žák zná zásady bezpečného styku s živočichy Obratlovci – paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku
se živočichy
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P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
PŘ-9-4-04-c žák uvede člověku nebezpečné a
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku epidemiologicky významné druhy z vybraných
se živočichy
taxonomických skupin

Obratlovci – paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci

P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich
význam

Obratlovci – paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci

PŘ-9-7-03-a žák načrtne jednoduchý potravní řetězec

Mechorosty
Kapraďorosty (plavuně, přesličky, kapradiny)
Nahosemenné rostliny
Krytosemenné rostliny

P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich
význam

PŘ-9-7-03-b žák objasní význam jednotlivých článků
řetězce

Obratlovci – paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci
Mechorosty
Kapraďorosty (plavuně, přesličky, kapradiny)
Nahosemenné rostliny
Krytosemenné rostliny

P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich
význam

PŘ-9-7-03-c žák rozumí propojenosti přírody

Obratlovci – paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci
Mechorosty
Kapraďorosty (plavuně, přesličky, kapradiny)
Nahosemenné rostliny
Krytosemenné rostliny
Obratlovci – paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci
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P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů
člověka na životní prostředí a příklady narušení
rovnováhy ekosystému

7. ročník
PŘ-9-7-04-a žák uvede příklady kladných a záporných
vlivů člověka na životní prostředí a příklad narušení
rovnováhy ekosystémů

Mechorosty
Kapraďorosty (plavuně, přesličky, kapradiny)
Nahosemenné rostliny
Krytosemenné rostliny

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody

PŘ-9-8-01-d Žák správně používá mikroskopovací
techniku

Obratlovci – paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci
Mechorosty
Kapraďorosty (plavuně, přesličky, kapradiny)
Nahosemenné rostliny
Krytosemenné rostliny

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody

PŘ-9-8-01-e Žák připraví jednoduchý preparát a výsledky Obratlovci – paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci
zanese do laboratorního protokolu
Mechorosty
Kapraďorosty (plavuně, přesličky, kapradiny)
Nahosemenné rostliny
Krytosemenné rostliny

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody

PŘ-9-8-01-f rozlišuje detaily při pozorování přírody
pouhým okem a za použití lupy

Obratlovci – paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci
Mechorosty
Kapraďorosty (plavuně, přesličky, kapradiny)
Nahosemenné rostliny
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Krytosemenné rostliny

P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a PŘ-9-8-02-a dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce Obratlovci – paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci
chování při poznávání živé a neživé přírody
a chování při poznávání živé a neživé přírody ve třídě i v
Mechorosty
pobytu v přírodě
Kapraďorosty (plavuně, přesličky, kapradiny)
Nahosemenné rostliny
Krytosemenné rostliny
P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém
prostředí a vztahy mezi nimi

PŘ-9-7-01-a žák uvede příklady výskytu organismů v
určitém prostředí a vztahy mezi nimi

Obratlovci – paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci
Mechorosty
Kapraďorosty (plavuně, přesličky, kapradiny)
Nahosemenné rostliny
Krytosemenné rostliny

PŘÍRODOPIS
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

421

UČEBNÍ OSNOVY: PŘÍRODOPIS
PŘÍRODOPIS

8. ročník

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti

PŘ-9-1-05-a žák vysvětlí podstatu pohlavního a
nepohlavního rozmnožování a jeho význam z hlediska
dědičnosti

Základy genetiky

P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v praktickém životě PŘ-9-1-06-a žák uvede příklady dědičnosti v praktickém
a příklady vlivu prostředí na utváření organismů
životě a příklady vlivu prostředí na utváření organismů

Základy genetiky

P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy do PŘ-9-1-04-a žák rozlišuje základní taxonomické kategorie Obratlovci: Savci
říší a nižších taxonomických jednotek
a správně používá základní biologickou nomenklaturu
P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy do PŘ-9-1-04-b žák třídí organismy a zařadí vybrané
říší a nižších taxonomických jednotek
organismy do říší a nižších taxonomických jednotek

Obratlovci: Savci

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých
orgánů

PŘ-9-4-01-c žák popíše vnější a vnitřní stavbu těla u
vybraných zástupců obratlovců

Obratlovci: Savci

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých
orgánů

PŘ-9-4-01-d žák srovná stavbu těla jednotlivých skupin
obratlovců

Obratlovci: Savci

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin

PŘ-9-4-02-d žák se seznámí s vybranými taxonomickými
skupinami obratlovců

Obratlovci: Savci

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin

PŘ-9-4-02-e žák ke každé skupině obratlovců uvede
vybrané zástupce

Obratlovci: Savci
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P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin

PŘ-9-4-02-f žák mezi sebou porovnává jednotlivé skupiny Obratlovci: Savci
živočichů na základě vývojových znaků

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin

PŘ-9-4-02-g žák zařazuje do taxonomických skupin
vybrané druhy živočichů

Obratlovci: Savci

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní projevy PŘ-9-4-03-d žák popíše projevy chování obratlovců
chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich
způsob života a přizpůsobení danému prostředí

Základy etologie

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní projevy PŘ-9-4-03-e žák vlastními slovy vypráví o způsobu života
chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich vybraných skupin a zástupců obratlovců
způsob života a přizpůsobení danému prostředí

Obratlovci: Savci

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní projevy PŘ-9-4-03-f žák objasní adaptaci obratlovců na prostředí, Obratlovci: Savci
chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich které obývají
způsob života a přizpůsobení danému prostředí
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
PŘ-9-4-04-d žák diskutuje o ochraně obratlovců a jejich
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku významu v přírodě i pro člověka
se živočichy

Obratlovci: Savci

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
PŘ-9-4-04-b žák zná zásady bezpečného styku s živočichy Obratlovci: Savci
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku
se živočichy
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
PŘ-9-4-04-c žák uvede člověku nebezpečné a
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku epidemiologicky významné druhy z vybraných
se živočichy
taxonomických skupin

Obratlovci: Savci
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P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních PŘ-9-5-02-a žák se orientuje v základních stupních
fylogeneze člověka
fylogeneze člověka

Fylogeneze člověka

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a PŘ-9-5-01-a žák určí polohu, popíše stavbu a funkci
Orgánové soustavy lidského těla – opěrná a pohybová
orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy jednotlivých orgánů a orgánových soustav v lidském těle soustava, dýchací a oběhová soustava, trávicí soustava,
vylučovací soustava, kožní soustava, smyslová soustava,
hormonální soustava, pohlavní soustava, nervová
soustava
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a PŘ-9-5-01-b žák vysvětlí provázanost jednotlivých orgánů Orgánové soustavy lidského těla – opěrná a pohybová
orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy a orgánových soustav
soustava, dýchací a oběhová soustava, trávicí soustava,
vylučovací soustava, kožní soustava, smyslová soustava,
hormonální soustava, pohlavní soustava, nervová
soustava
P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby,
objasní význam zdravého způsobu života

PŘ-9-5-04-a žák rozlišuje příčiny, případně příznaky
běžných nemocí a uplatňuje zásady, jejich prevenci a
léčby, objasní význam zdravého způsobu života

Orgánové soustavy lidského těla – opěrná a pohybová
soustava, dýchací a oběhová soustava, trávicí soustava,
vylučovací soustava, kožní soustava, smyslová soustava,
hormonální soustava, pohlavní soustava, nervová
soustava

P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném
poškození těla

PŘ-9-5-05-a žák aplikuje první pomoc při poranění a
jiném poškození těla

Orgánové soustavy lidského těla – opěrná a pohybová
soustava, dýchací a oběhová soustava, trávicí soustava,
vylučovací soustava, kožní soustava, smyslová soustava,
hormonální soustava, pohlavní soustava, nervová
soustava

P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od početí PŘ-9-5-03-a žák popíše vznik a vývin jedince (oplození,
až do stáří
těhotenství, porod)

Ontogeneze člověka

P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od početí PŘ-9-5-03-b žák charakterizuje hlavní období lidského
až do stáří
života

Ontogeneze člověka
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8. ročník

P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od početí PŘ-9-5-03-c žák objasní rozdíly ve vývoji jedince
až do stáří
mužského a ženského pohlaví

Ontogeneze člověka

P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti

Základy genetiky

PŘ-9-1-05-a žák vysvětlí podstatu pohlavního a
nepohlavního rozmnožování a jeho význam z hlediska
dědičnosti

P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v praktickém životě PŘ-9-1-06-a žák uvede příklady dědičnosti v praktickém
a příklady vlivu prostředí na utváření organismů
životě a příklady vlivu prostředí na utváření organismů

Základy genetiky
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Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence občanské

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a
trvání života

PŘ-9-6-01-a žák se orientuje a diskutuje o názorech na
vznik Země

Země – vznik a stavba

P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a
trvání života

PŘ-9-6-01-b žák odlišuje jednotlivé sféry Země a
vysvětluje jejich funkce na trvání života na Zemi

Země – vznik a stavba

P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a
trvání života

PŘ-9-6-01-c žák popíše stavbu Země

Země – vznik a stavba

P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a
trvání života

PŘ-9-6-01-d žák vysvětluje význam Slunce, vody, kyslíku a Země – vznik a stavba
oxidu uhličitého pro život na Zemi

P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích
pomůcek

PŘ-9-6-02-a žák rozlišuje pojmy nerost a hornina

Nerosty a horniny

P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích
pomůcek

PŘ-9-6-02-b žák charakterizuje horniny magmatické,
sedimentární a metamorfované a ke každé skupině
uvede příklad

Nerosty a horniny
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9. ročník

P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích
pomůcek

PŘ-9-6-02-c žák s pomocí klíče určí vzorky vybraných
nerostů a hornin na základě charakteristických znaků

Nerosty a horniny

P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích
pomůcek

PŘ-9-6-02-d žák rozlišuje a uvádí vlastnosti nerostů a
hornin

Nerosty a horniny

P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích
pomůcek

PŘ-9-6-02-e žák vyhledává informace o praktickém
využití zástupců nerostů a hornin

Nerosty a horniny

P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
PŘ-9-6-03-a žák vysvětlí příčiny vzniku a důsledky
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i vnitřních a vnějších geologických dějů
oběhu vody

Vnitřní a vnější geologické děje, koloběh látek v přírodě

P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
PŘ-9-6-03-b žák graficky znázorní a popíše koloběh vody
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i v přírodě
oběhu vody

Vnitřní a vnější geologické děje, koloběh látek v přírodě

P-9-6-04 porovná význam půdotvorných činitelů pro
vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v
naší přírodě

PŘ-9-6-04-a žák popíše jednotlivé půdotvorné činitele a
porovná jejich vliv na vznik půd

Půdy

P-9-6-04 porovná význam půdotvorných činitelů pro
vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v
naší přírodě

PŘ-9-6-04-b žák rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy Půdy
v naší krajině

P-9-6-04 porovná význam půdotvorných činitelů pro
vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v
naší přírodě

PŘ-9-6-04-c žák diskutuje o problémech devastace půd a Půdy
nad možnostmi půdní rekultivace
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9. ročník

P-9-6-04 porovná význam půdotvorných činitelů pro
vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v
naší přírodě

PŘ-9-6-04-d žák uvádí konkrétní význam půd pro rostliny Půdy
a živočichy včetně člověka

P-9-6-05 rozlišuje jednotlivá geologická období podle
charakteristických znaků

PŘ-9-6-05-a žák charakterizuje jednotlivá geologická
období podle typických znaků

P-9-6-05 rozlišuje jednotlivá geologická období podle
charakteristických znaků

PŘ-9-6-05-b žák uvede typické organismy daných období Historie Země: Prahory, starohory, prvohory,
a jejich přizpůsobení prostředí
druhohory, třetihory, čtvrtohory

P-9-6-05 rozlišuje jednotlivá geologická období podle
charakteristických znaků

PŘ-9-6-05-c žák diskutuje o geologických změnách a
jejich vlivu na vznik života

Geologický vývoj a stavba ČR Vývoj zemské kůry a
organismů na Zemi

P-9-6-05 rozlišuje jednotlivá geologická období podle
charakteristických znaků

PŘ-9-6-05-d žák popíše geologický vývoj a stavbu na
území ČR

Geologický vývoj a stavba ČR Vývoj zemské kůry a
organismů na Zemi

P-9-6-06 uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj
různých ekosystémů a charakterizuje mimořádné
události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními
jevy, jejich doprovodné jevy a možné dopady i ochranu
před nimi

PŘ-9-6-06-a žák uvede význam vlivu podnebí na rozvoj
různých ekosystémů a charakterizuje mimořádné
události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními
jevy, jejich doprovodné jevy a možné dopady i ochranu
před nimi

Mimořádné události způsobené přírodními vlivy

Historie Země: Prahory, starohory, prvohory,
druhohory, třetihory, čtvrtohory
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ZEMĚPIS
Počet vyučovacích hodin za týden
Celkem
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

0

0

0

0

0

2

2

2

1

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Název předmětu

7

ZEMĚPIS

Oblast

Člověk a příroda

Charakteristika předmětu

Funkce zeměpisu je nezastupitelná, protože plní integrující funkci mezi předměty přírodovědnými a humanitními.
Zeměpis obohacuje celkový rozhled žáků, umožňuje jim orientovat se v současném světě, učí je uvědomovat si
civilizační rizika a spoluzodpovědnost za kvalitu života na Zemi.
Výuka v hodinách zeměpisu vede žáky k získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí a osvojování hlavních
geografických pojmů. Při výuce klademe důraz na práci s mapou a dalšími grafickými materiály.
Předmět je vyučován v 6. - 8. ročníku s dotací 2 hodiny týdně a v 9. ročníku s dotací 1 hodina týdně.

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

V zeměpise získává žák základní poznatky z kartografie, fyzického zeměpisu, regionálního zeměpisu a zeměpisu
socioekonomického. Fyzický zeměpis se zaměřuje na poznávání přírodních jevů, které probíhají na naší planetě.
Regionální zeměpis se zaměřuje na poznávání jednotlivých kontinentů se zaměřením na regionální zeměpis Evropy
a České republiky. Nedílnou součástí regionálního zeměpisu České republiky je hlubší poznání regionu, v němž žijeme.
V oblasti socioekonomického zeměpisu žák zobecňuje informace dříve získané a vyvozuje z nich logické souvislosti.
Žák se učí získávat geografické informace a pracovat se zdroji.
Ve vyučovacích hodinách zeměpisu upevňujeme komunikaci a spolupráci žáků.
Za důležitou součást výuky považujeme geografickou terénní výuku, vycházky a exkurze.
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Název předmětu

ZEMĚPIS
Každoročně se žáci mohou zúčastnit soutěží se zeměpisnou tématikou.
Několikrát do roka proběhnou projektové dny se zaměřením na všechny předměty vzdělávací oblasti člověk a příroda.
Žáci si vybírají témata, kterými se budou během projektu zabývat.

Integrace předmětů

•

Zeměpis (Geografie)

Kompetence k učení:
Metody a způsoby učení, výuka, výsledky učení, práce s informacemi, propojování a využití vědomostí
Kompetence k řešení problémů:
Analýza problému, plánování řešení, řešení problému
Kompetence komunikativní:

Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Práce s informacemi (jejich výběr, třídění), způsob vyjadřování (jeho srozumitelnost a logika), písemný projev, ústní
projev, naslouchání, navazování a udržování kontaktu při komunikaci
Kompetence sociální a personální:
Přípravná fáze práce ve skupině, realizace práce ve skupině, vyhodnocení práce ve skupině, upevňování vztahů
s druhými, podložená volba osobních cílů
Kompetence občanské:
Respekt k druhým, pravidla, odmítání násilí, aktivní pomoc, samostatné jednání, respekt k právům jednotlivce,
udržitelnost života, krizové situace, vztah ke kulturnímu dědictví
Kompetence pracovní:
Plánování, vlastní práce, hodnocení

430

UČEBNÍ OSNOVY: ZEMĚPIS
Název předmětu

Způsob hodnocení žáků

ZEMĚPIS
Žáci jsou hodnoceni pedagogem motivačně pomocí formativního hodnocení a/nebo známkou. Žáci se dále učí
sebehodnocení i hodnocení ostatních pomocí popisného jazyka (jednotlivci i skupiny). Hodnocení žáků probíhá
s ohledem na individuální specifika jedince.
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

6. ročník

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence k učení

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

ŠVP výstupy

Učivo

Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické
Z-9-1-01-a žák vyhledává informace z různých zdrojů dat Informační a dokumentační zdroje v geografii
informace a zdroje dat z dostupných kartografických
– encyklopedie, grafy, schémata, tabulky, internet atd.
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a
dalších informačních zdrojů
Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické
Z-9-1-01-b žák se orientuje v obsahu a rejstříku
informace a zdroje dat z dostupných kartografických
zeměpisných atlasů, aktivně s nimi pracuje
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a
dalších informačních zdrojů

Základy kartografie a topografie

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní geografickou, Z-9-1-02-a žák používá s porozuměním pojmy – globus,
topografickou a kartografickou terminologii
mapa, měřítko, legenda mapy, vrstevnice, nadmořská
výška, poledníky, rovnoběžky, hlavní poledník, rovník,
obratníky, pol. kruh a zeměpisné souřadnice

Základy kartografie a topografie

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní geografickou, Z-9-1-02-b žák vnímá globus jako ideální model planety
topografickou a kartografickou terminologii

Základy kartografie a topografie
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6. ročník

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní geografickou, Z-9-1-02-c žák dovede číst mapu pomocí legendy a
topografickou a kartografickou terminologii
měřítka

Základy kartografie a topografie

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní geografickou, Z-9-1-02-d žák pomocí zeměpisných souřadnic vyhledá
topografickou a kartografickou terminologii
místo na mapě

Základy kartografie a topografie

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní geografickou, Z-9-1-02-e žák zná pojem turistická mapa, orientuje se v
topografickou a kartografickou terminologii
ní, zná výškopis a polohopis, určí světové strany

Základy kartografie a topografie

Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a Z-9-1-03-a žák čte informace o geografických objektech
procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti,
ze zeměpisných map a dokáže formulovat souvislosti a
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a
odlišnosti
podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi
podstatnými prostorovými složkami v krajině

Aplikace kartografických a topografických znalostí

Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a Z-9-1-03-b žák sleduje mezinárodní vztahy, témata,
procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti,
krize…
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a
podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi
podstatnými prostorovými složkami v krajině

Aplikace kartografických a topografických znalostí

Z-9-1-04 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

Z-9-1-04-a žák načrtne vlastní plánek, schematickou
mapu situace v krajině

Aplikace kartografických a topografických znalostí

Z-9-1-04 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

Z-9-1-04-b žák vyplní obrysovou mapu podle zadání

Aplikace kartografických a topografických znalostí
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6. ročník

Z-9-1-04 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

Z-9-1-04-c žák používá schémata a myšlenkové mapy k
uspořádání informací o lidech a místech v prostorových
souvislostech

Aplikace kartografických a topografických znalostí

Z-9-2-01 zhodnotí postavení Země ve vesmíru a
srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy
sluneční soustavy

Z-9-2-01-a žák jednoduše vysvětlí, jak vznikl vesmír,
hvězdy a další tělesa sluneční soustavy

Vesmír a planeta Země

Z-9-2-01 zhodnotí postavení Země ve vesmíru a
srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy
sluneční soustavy

Z-9-2-01-b žák vyjmenuje tělesa patřící do Sluneční
soustavy

Vesmír a planeta Země

Z-9-2-01 zhodnotí postavení Země ve vesmíru a
srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy
sluneční soustavy

Z-9-2-01-c žák vyjmenuje základní údaje o Zemi a
nejbližších vesmírných tělesech

Vesmír a planeta Země

Z-9-2-02 prokáže na konkrétních příkladech tvar
Z-9-2-02-a žák uvede pohyby, které Země vykonává a
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na život jejich důsledky
lidí a organismů

Pohyby Země a její důsledky

Z-9-2-02 prokáže na konkrétních příkladech tvar
Z-9-2-02-b žák objasní délku dne a noci v průběhu roku v Pohyby Země a její důsledky
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na život závislosti na zeměpisné šířce
lidí a organismů
Z-9-2-02 prokáže na konkrétních příkladech tvar
Z-9-2-02-c žák zná důkazy kulatého tvaru zemského
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na život tělesa
lidí a organismů

Pohyby Země a její důsledky
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Z-9-2-02 prokáže na konkrétních příkladech tvar
Z-9-2-02-d žák se orientuje při určování časových pásem
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na život a přechodu datové meze na Zemi
lidí a organismů

Pohyby Země a její důsledky

Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu

Z-9-2-03-a žák zná hlavní složky krajinné sféry

Přírodní obraz Země-složky krajinné sféry

Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu

Z-9-2-03-b žák objasní stavbu zemského tělesa a zemské Přírodní obraz Země-Litosféra
kůry a její členění na litosférické desky

Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu

Z-9-2-03-c žák popíše pohyby lit. desek a jejich důsledky

Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu

Z-9-2-03-d žák vyhledá na fyzické mapě světa nejčastější Přírodní obraz Země-Litosféra
oblasti s výskytem zemětřesení a sopečné činnosti

Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu

Z-9-2-03-f žák vysvětlí rozdíl mezi podnebím a počasím

Přírodní obraz Země-Atmosféra

Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,

Z-9-2-03-g žák orientuje se v základních
meteorologických prvcích

Přírodní obraz Země-Atmosféra

Přírodní obraz Země-Litosféra
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rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu

Z-9-2-03-h žák zná pojem pasát a monzun, hurikán

Přírodní obraz Země-Atmosféra

Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu

Z-9-2-03-i žák chápe pojmy podpovrchová voda,
bezodtokové oblasti, jezera, bažiny, umělé vodní nádrže

Přírodní obraz Země-Hydrosféra

Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu

Z-9-2-03-j žák zná termíny vnitřní a okrajová moře, průliv, Přírodní obraz Země-Hydrosféra
průplav, záliv, poloostrov a ostrov.

Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu

Z-9-2-03-k žák na mapě ukazuje světové oceány, okrajová Přírodní obraz Země-Hydrosféra
moře, vodní toky

Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu

Z-9-2-03-l žák popíše na obrázku koloběh vody v přírodě

Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu

Z-9-2-03-m žák popíše vodní tok a jeho části od pramene Přírodní obraz Země-Hydrosféra
k ústí

Přírodní obraz Země-Hydrosféra
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Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu

Z-9-2-03-n žák chápe princip vzniku ledovce

Přírodní obraz Země-Hydrosféra

Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu

Z-9-2-03-o žák popíše jednoduše vznik a složení půdy.
Rozlišuje základní půdní druhy.

Přírodní obraz Země-Pedosféra

Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu

Z-9-2-03-p žák vyjmenuje a na mapě ukáže podnebné
pásy.

Přírodní obraz Země-Atmosféra

Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu

Z-9-2-03-q žák vyjmenuje vegetační pásy (biomy) na Zemi Přírodní obraz Země – Biosféra
– u každého posoudí, kterému teplotnímu pásu odpovídá
a vyhledá typické zástupce rostlin a živočichů

Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu

Z-9-2-03-r žák uvede příklady působení přírodních vlivů
na utváření zemského povrchu

Přírodní obraz Země

Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu

Z-9-2-03-s žák přiřadí vybraný přírodní prvek k příslušné
složce přírodní sféry

Přírodní obraz Země
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Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších procesů Z-9-2-04-a žák objasní protikladné působení vnitřních a
v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou
vnějších přírodních činitelů, uvede příklady
společnost

Přírodní obraz Země

Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších procesů Z-9-2-04-b žák chápe pojmy – zemětřesení, sopečná
v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou
činnost, povodeň, bouře, větrné jevy; zná jejich možné
společnost
důsledky

Přírodní obraz Země-Litosféra
Přírodní obraz Země-Atmosféra
Přírodní obraz Země-Hydrosféra

Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších procesů Z-9-2-04-c žák rozumí vlivu zeměpisné šířky, blízkosti
v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou
oceánu a nadmořské výšky na podnebí v regionu
společnost

Přírodní obraz Země-Atmosféra

Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a
lokalizaci regionů světa

Afrika – FG charakteristika

Z-9-3-01-a žák objasní pojmy kontinent, světadíl a
světový oceán

Afrika – SeG charakteristika
Afrika – regiony Afriky

Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a
lokalizaci regionů světa

Z-9-3-01-b žák rozdělí regiony světa podle polohy, hranic Afrika – FG charakteristika
a formy státu
Afrika – SeG charakteristika
Afrika – regiony Afriky

Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a
lokalizaci regionů světa

Z-9-3-01-c žák vyhledá v mapách průběh hlavních
rovnoběžek a poledníků v regionech

Afrika – FG charakteristika
Afrika – SeG charakteristika
Afrika – regiony Afriky
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Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

Z-9-3-02-a žák vyhledá na globu a mapě jednotlivé
světadíly a oceány

Afrika – FG charakteristika

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

Z-9-3-02-b žák vymezí ve světadílech a jejich oblastech
(regionech) jejich rozvojová jádra a periferní zóny

Afrika – SeG charakteristika

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

Z-9-3-02-c žák vymezí ve světadílech a jejich oblastech
Afrika – regiony Afriky
(regionech) - tradiční regionální oblasti, ukáže je na mapě

Z-9-3-03 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

Z-9-3-03-a žák popíše polohu světadílu– s jakými
Afrika – FG charakteristika
světadíly sousedí, které průplavy a průlivy světadíl
oddělují, největší ostrovy a poloostrovy, okrajová moře a
oceány

Z-9-3-03 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

Z-9-3-03-b žák pojmenuje a vyhledá v mapě vybrané
prvky horizontální členitosti, povrchové celky, prvky
vodstva, státní útvary a významná města

Afrika – FG charakteristika

Z-9-3-03 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

Z-9-3-03-c žák vyjmenuje podnebné pásy, do kterých
světadíl zasahuje – na mapě najde místa s nejvyššími a
nejnižšími teplotami, nejvyššími a nejnižšími srážkami

Afrika – FG charakteristika

Afrika – regiony Afriky
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Z-9-3-03 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

Z-9-3-03-d žák vyjmenuje vegetační pásy (biomy), do
kterých světadíl zasahuje – vyhledá významné rostliny,
živočichy a hospodářsky pěstované rostliny tohoto pásu

Afrika – FG charakteristika

Z-9-3-03 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

Z-9-3-03-e žák s pomocí mapy popíše výškovou členitost Afrika – FG charakteristika
povrchu regionu

Z-9-3-03 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

Z-9-3-03-f žák zná případná přírodní rizika v jednotlivých Afrika – FG charakteristika
částech světa

Z-9-3-03 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

Z-9-3-03-g žák na mapě vyhledá významné lokality těžby Afrika – SeG charakteristika
nerostných surovin v regionu

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,

Z-9-3-03-h žák zjišťuje počet obyvatel a porovná
rozmístění obyvatelstva, posoudí příčiny
nerovnoměrnosti rozmístění obyvatel v regionu

Afrika – SeG charakteristika
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vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-03 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

Z-9-3-03-i žák srovnává obyvatelstvo v regionu podle
kultury, způsobu života, jazyka a náboženství

Afrika – SeG charakteristika

Z-9-3-03 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

Z-9-3-03-j žák pojmenuje příklady plodin pěstovaných v
regionu pro potřeby obyvatel a pro vývoz

Afrika – SeG charakteristika

Z-9-3-03 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

Z-9-3-03-k žák charakterizuje z geografického hlediska
vybrané státy regionu

Afrika – SeG charakteristika

Z-9-3-03 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

Z-9-3-03-l žák vyhledá hlavní turistické cíle regionu

Afrika – SeG charakteristika

Afrika – regiony Afriky

Afrika – regiony Afriky

Afrika – SeG charakteristika
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Z-9-3-03 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

Z-9-3-03-m žák vnímá vliv urbanizace na strukturu měst a Afrika – regiony Afriky
vesnic v regionu

Z-9-3-03 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

Z-9-3-03-n žák na příkladu Kilimandžára vysvětlí vliv
nadmořské výšky na podnebí a vegetaci

Afrika – FG charakteristika

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich

Z-9-3-04-a žák objasní příčiny migrace v regionu,

Afrika – SeG charakteristika

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich

Z-9-3-04-b žák posoudí příčiny konfliktních situací v
regionu

Afrika – SeG charakteristika

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich

Z-9-3-04-c žák posoudí vliv objevných cest a kolonizace
na situaci v regionu

Afrika – SeG charakteristika

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich

Z-9-3-04-d žák vnímá změny světa v historickém kontextu Afrika – SeG charakteristika
– dávné civilizace, 1. a 2. světová válka atd.
Afrika – regiony Afriky

Afrika – regiony Afriky
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Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich

Z-9-3-04-e žák objasní vliv těžby některých surovin a
dalších hospodářských aktivit na obyvatelstvo regionu

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich

Z-9-3-04-f žák objasní vliv změny klimatu na obyvatelstvo Afrika – FG charakteristika
regionu
Afrika – regiony Afriky

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich

Z-9-3-04-g žák vnímá změny v populačním vývoji v
regionu, diskutuje nad jejich dalším vývojem

Afrika – SeG charakteristika

Z-9-4-01 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

Z-9-4-01-a žák zná základní charakteristiky obyvatelstva
(znaky) - biologické, sociální, ekonomické; umí vybrané
znaky vyhledat v atlase

Obyvatelstvo světa

Z-9-4-01 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

Z-9-4-01-b žák porovná rozmístění obyvatel na Zemi a
vysvětlí geografické příčiny této nerovnoměrnosti

Obyvatelstvo světa

Z-9-4-01 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

Z-9-4-01-c žák vysvětlí jednoduše důvody růstu světové
populace

Obyvatelstvo světa

Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí Z-9-4-02-a žák dokáže porovnat venkovská a městská
lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické sídla, zhodnotit jejich funkci
znaky sídel

Afrika – FG charakteristika

Sídla
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Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce Z-9-4-03-a žák vyjmenuje typy zemědělství, plodiny
světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní
zařadí do podnebných pásů, uvádí příklady
světové surovinové a energetické zdroje
hospodářských zvířat

Lidská činnost na Zemi – zemědělství, hospodářství,
doprava, služby, těžba surovin

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce Z-9-4-03-b žák na mapě ukáže hlavní oblasti těžby
světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní
surovin
světové surovinové a energetické zdroje

Lidská činnost na Zemi – zemědělství, hospodářství,
doprava, služby, těžba surovin

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce Z-9-4-03-c žák vyjmenuje základní odvětví průmyslové
světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní
výroby
světové surovinové a energetické zdroje

Lidská činnost na Zemi – zemědělství, hospodářství,
doprava, služby, těžba surovin

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce Z-9-4-03-d žák vyjmenuje druhy dopravy
světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní
světové surovinové a energetické zdroje

Lidská činnost na Zemi – zemědělství, hospodářství,
doprava, služby, těžba surovin

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce Z-9-4-03-e žák vyhodnotí význam služeb pro obyvatelstvo Lidská činnost na Zemi – zemědělství, hospodářství,
světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní
doprava, služby, těžba surovin
světové surovinové a energetické zdroje
Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce Z-9-4-03-f žák vysvětlí pojmy chudoba, hlad, nemoci,
světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní
humanitární pomoc v globálních souvislostech
světové surovinové a energetické zdroje

Obyvatelstvo světa

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce Z-9-4-03-g žák si uvědomuje globální propojení světa
světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní
světové surovinové a energetické zdroje

Lidská činnost na Zemi – zemědělství, hospodářství,
doprava, služby, těžba surovin

Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást
Z-9-5-01-a žák porovná přírodní a kulturní krajinu,
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních uvědomuje si jejich rozdíly
příkladech specifické znaky a funkce krajin

Přírodní obraz Země-složky krajinné sféry
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Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)

Z-9-5-02-a žák pomocí mapy lokalizuje a popíše základní
biomy světa, objasní jejich pravidelnost v geografickém
rozmístění

Přírodní obraz Země – Biosféra

Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)

Z-9-5-02-b žák porovná jednotlivé biomy mezi sebou

Přírodní obraz Země – Biosféra

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí

Z-9-5-03-a žák uvede přírodní rizika, které ohrožují
člověka a navrhne opatření pro jejich zmírnění

Přírodní obraz Země

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí

Z-9-5-03-b žák uvede příklady, jak člověk využívá přírodní Přírodní obraz Země
zdroje a případné důsledky jejich získávání
Lidská činnost na Zemi – zemědělství, hospodářství,
doprava, služby, těžba surovin

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí

Z-9-5-03-c žák zhodnotí chování lidské společnosti k
přírodě

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí

Z-9-5-03-d žák uvede příklady, jak člověk znečišťuje
Přírodní obraz Země
přírodu a navrhne opatření vedoucí ke snížení znečištění
Lidská činnost na Zemi – zemědělství, hospodářství,
doprava, služby, těžba surovin

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí

Z-9-5-03-e žák posoudí vliv člověka na rozmístění rostlin
a živočichů na Zemi a uvede příklady

Lidská činnost na Zemi – zemědělství, hospodářství,
doprava, služby, těžba surovin

Přírodní obraz Země
Lidská činnost na Zemi – zemědělství, hospodářství,
doprava, služby, těžba surovin

Přírodní obraz Země
Lidská činnost na Zemi – zemědělství, hospodářství,
doprava, služby, těžba surovin
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Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a
orientace v terénu

Z-9-7-01-a žák určuje světové strany buzolou na mapě i v Praktická topografie
terénu

Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a
orientace v terénu

Z-9-7-01-b žák v turistické mapě vyhledá významné
orientační body

Praktická topografie

Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a
orientace v terénu

Z-9-7-01-c žák použije prakticky plán nebo mapu a
přístroje pro plánování tras a pohybu v terénu

Praktická topografie

Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny

Z-9-7-02-a žák rozliší konkrétní objekty, jevy a procesy ve Terénní geografická výuka
sledované krajině

Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny

Z-9-7-02-b žák vykonává aktivně praktické činnosti a
úkoly plynoucí z konkrétních námětů zeměpisných
cvičení a exkurzí

Terénní geografická výuka

Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a Z-9-7-03-a žák uplatňuje v praxi zásady bezpečného
pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích
pohybu a pobytu v krajině
zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných
událostech

Bezpečnost při pohybu a pobytu v přírodě

Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a Z-9-7-03-b žák uplatňuje v modelových situacích zásady
pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích
bezpečného chování a jednání při mimořádných
zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných událostech
událostech

Bezpečnost při pohybu a pobytu v přírodě
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

7. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

ŠVP výstupy

Učivo

Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické
Z-9-1-01-a žák vyhledává informace z různých zdrojů dat Světový oceán
informace a zdroje dat z dostupných kartografických
– encyklopedie, grafy, schémata, tabulky, internet atd.
Asie – FG charakteristika
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a
dalších informačních zdrojů
Asie – SeG charakteristika
Asie – regiony
Austrálie a Oceánie – FG charakteristika
Austrálie a Oceánie – SeG charakteristika
Austrálie a Oceánie – regiony
Amerika – FG charakteristika
Amerika – SeG charakteristika
Amerika – regiony
Evropa – FG charakteristika
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Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické
Z-9-1-01-b žák se orientuje v obsahu a rejstříku
informace a zdroje dat z dostupných kartografických
zeměpisných atlasů, aktivně s nimi pracuje
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a
dalších informačních zdrojů

Světový oceán
Asie – FG charakteristika
Asie – SeG charakteristika
Asie – regiony
Austrálie a Oceánie – FG charakteristika
Austrálie a Oceánie – SeG charakteristika
Austrálie a Oceánie – regiony
Amerika – FG charakteristika
Amerika – SeG charakteristika
Amerika – regiony
Evropa – FG charakteristika

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní geografickou, Z-9-1-02-a žák používá s porozuměním pojmy – globus,
topografickou a kartografickou terminologii
mapa, měřítko, legenda mapy, vrstevnice, nadmořská
výška, poledníky, rovnoběžky, hlavní poledník, rovník,
obratníky, pol. kruh a zeměpisné souřadnice

Světový oceán
Asie – FG charakteristika
Asie – SeG charakteristika
Asie – regiony
Austrálie a Oceánie – FG charakteristika
Austrálie a Oceánie – SeG charakteristika
Austrálie a Oceánie – regiony
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Amerika – FG charakteristika
Amerika – SeG charakteristika
Amerika – regiony
Evropa – FG charakteristika

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní geografickou, Z-9-1-02-c žák dovede číst mapu pomocí legendy a
topografickou a kartografickou terminologii
měřítka

Světový oceán
Asie – FG charakteristika
Asie – SeG charakteristika
Asie – regiony
Austrálie a Oceánie – FG charakteristika
Austrálie a Oceánie – SeG charakteristika
Austrálie a Oceánie – regiony
Amerika – FG charakteristika
Amerika – SeG charakteristika
Amerika – regiony
Evropa – FG charakteristika

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní geografickou, Z-9-1-02-d žák pomocí zeměpisných souřadnic vyhledá
topografickou a kartografickou terminologii
místo na mapě

Světový oceán
Asie – FG charakteristika
Asie – SeG charakteristika
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Asie – regiony
Austrálie a Oceánie – FG charakteristika
Austrálie a Oceánie – SeG charakteristika
Austrálie a Oceánie – regiony
Amerika – FG charakteristika
Amerika – SeG charakteristika
Amerika – regiony
Evropa – FG charakteristika

Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a Z-9-1-03-a žák čte informace o geografických objektech
procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti,
ze zeměpisných map a dokáže formulovat souvislosti a
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a
odlišnosti
podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi
podstatnými prostorovými složkami v krajině

Světový oceán
Asie – FG charakteristika
Asie – SeG charakteristika
Asie – regiony
Austrálie a Oceánie – FG charakteristika
Austrálie a Oceánie – SeG charakteristika
Austrálie a Oceánie – regiony
Amerika – FG charakteristika
Amerika – SeG charakteristika
Amerika – regiony
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Evropa – FG charakteristika

Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a Z-9-1-03-b žák sleduje mezinárodní vztahy, témata,
procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti,
krize…
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a
podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi
podstatnými prostorovými složkami v krajině

Světový oceán
Asie – FG charakteristika
Asie – SeG charakteristika
Asie – regiony
Austrálie a Oceánie – FG charakteristika
Austrálie a Oceánie – SeG charakteristika
Austrálie a Oceánie – regiony
Amerika – FG charakteristika
Amerika – SeG charakteristika
Amerika – regiony
Evropa – FG charakteristika

Z-9-1-04 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

Z-9-1-04-b žák vyplní obrysovou mapu podle zadání

Světový oceán
Asie – FG charakteristika
Asie – SeG charakteristika
Asie – regiony
Austrálie a Oceánie – FG charakteristika
Austrálie a Oceánie – SeG charakteristika
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Austrálie a Oceánie – regiony
Amerika – FG charakteristika
Amerika – SeG charakteristika
Amerika – regiony
Evropa – FG charakteristika

Z-9-1-04 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

Z-9-1-04-c žák používá schémata a myšlenkové mapy k
uspořádání informací o lidech a místech v prostorových
souvislostech

Světový oceán
Asie – FG charakteristika
Asie – SeG charakteristika
Asie – regiony
Austrálie a Oceánie – FG charakteristika
Austrálie a Oceánie – SeG charakteristika
Austrálie a Oceánie – regiony
Amerika – FG charakteristika
Amerika – SeG charakteristika
Amerika – regiony
Evropa – FG charakteristika

Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,

Z-9-2-03-t žák rozlišuje základní útvary mořského dna,
ukáže na mapě mořské proudy a zná význam slova
salinita

Světový oceán
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rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a
lokalizaci regionů světa

Z-9-3-01-c žák vyhledá v mapách průběh hlavních
rovnoběžek a poledníků v regionech

Světový oceán
Asie – FG charakteristika
Asie – SeG charakteristika
Asie – regiony
Austrálie a Oceánie – FG charakteristika
Austrálie a Oceánie – SeG charakteristika
Austrálie a Oceánie – regiony
Amerika – FG charakteristika
Amerika – SeG charakteristika
Amerika – regiony
Evropa – FG charakteristika

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

Z-9-3-02-b žák vymezí ve světadílech a jejich oblastech
(regionech) jejich rozvojová jádra a periferní zóny

Asie – SeG charakteristika
Asie – regiony
Austrálie a Oceánie – SeG charakteristika
Austrálie a Oceánie – regiony
Amerika – SeG charakteristika
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Amerika – regiony

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

Z-9-3-02-c žák vymezí ve světadílech tradiční regionální
oblasti, ukáže je na mapě

Asie – SeG charakteristika
Asie – regiony
Austrálie a Oceánie – SeG charakteristika
Austrálie a Oceánie – regiony
Amerika – SeG charakteristika
Amerika – regiony

Z-9-3-03 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

Z-9-3-03-a žák popíše polohu světadílu– s jakými
Asie – FG charakteristika
světadíly sousedí, které průplavy a průlivy světadíl
oddělují, největší ostrovy a poloostrovy, okrajová moře a Austrálie a Oceánie – FG charakteristika
oceány
Amerika – FG charakteristika

Z-9-3-03 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

Z-9-3-03-b žák pojmenuje a vyhledá v mapě vybrané
prvky horizontální členitosti, povrchové celky, prvky
vodstva, státní útvary a významná města

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,

Z-9-3-03-c žák vyjmenuje podnebné pásy, do kterých
světadíl zasahuje – na mapě najde místa s nejvyššími a
nejnižšími teplotami, nejvyššími a nejnižšími srážkami

Evropa – FG charakteristika
Asie – FG charakteristika
Austrálie a Oceánie – FG charakteristika
Amerika – FG charakteristika
Evropa – FG charakteristika
Asie – FG charakteristika
Austrálie a Oceánie – FG charakteristika
Amerika – FG charakteristika
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7. ročník

vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států

Evropa – FG charakteristika

Z-9-3-03 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

Z-9-3-03-d žák vyjmenuje vegetační pásy (biomy), do
kterých světadíl zasahuje – vyhledá významné rostliny,
živočichy a hospodářsky pěstované rostliny tohoto pásu

Asie – FG charakteristika

Z-9-3-03 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

Z-9-3-03-e žák s pomocí mapy popíše výškovou členitost Asie – FG charakteristika
povrchu regionu
Austrálie a Oceánie – FG charakteristika

Z-9-3-03 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

Z-9-3-03-f žák zná případná přírodní rizika v jednotlivých Asie – FG charakteristika
částech světa
Austrálie a Oceánie – FG charakteristika

Z-9-3-03 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

Z-9-3-03-g žák na mapě vyhledá významné lokality těžby Asie – FG charakteristika
nerostných surovin v regionu
Austrálie a Oceánie – FG charakteristika

Austrálie a Oceánie – FG charakteristika
Amerika – FG charakteristika
Evropa – FG charakteristika

Amerika – FG charakteristika
Evropa – FG charakteristika

Amerika – FG charakteristika
Evropa – FG charakteristika

Amerika – FG charakteristika
Evropa – FG charakteristika
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Z-9-3-03 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

7. ročník
Z-9-3-03-h žák zjišťuje počet obyvatel a porovná
rozmístění obyvatelstva, posoudí příčiny
nerovnoměrnosti rozmístění obyvatel v regionu

Asie – SeG charakteristika
Asie – regiony
Austrálie a Oceánie – SeG charakteristika
Austrálie a Oceánie – regiony
Amerika – SeG charakteristika
Amerika – regiony

Z-9-3-03 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

Z-9-3-03-i žák srovnává obyvatelstvo v regionu podle
kultury, způsobu života, jazyka a náboženství

Asie – SeG charakteristika
Asie – regiony
Austrálie a Oceánie – SeG charakteristika
Austrálie a Oceánie – regiony
Amerika – SeG charakteristika
Amerika – regiony

Z-9-3-03 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

Z-9-3-03-j žák pojmenuje příklady plodin pěstovaných v
regionu pro potřeby obyvatel a pro vývoz

Asie – SeG charakteristika
Asie – regiony
Austrálie a Oceánie – SeG charakteristika
Austrálie a Oceánie – regiony
Amerika – SeG charakteristika
Amerika – regiony
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Z-9-3-03 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

Z-9-3-03-k žák charakterizuje z geografického hlediska
vybrané státy regionu

Z-9-3-03 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

Z-9-3-03-l žák vyhledá hlavní turistické cíle regionu

Asie – regiony
Austrálie a Oceánie – regiony
Amerika – regiony

Asie – SeG charakteristika
Asie – regiony
Austrálie a Oceánie – SeG charakteristika
Austrálie a Oceánie – regiony
Amerika – SeG charakteristika
Amerika – regiony

Z-9-3-03 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

Z-9-3-03-m žák vnímá vliv urbanizace na strukturu měst a Asie – SeG charakteristika
vesnic v regionu
Austrálie a Oceánie – SeG charakteristika

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich

Z-9-3-04-a žák objasní příčiny migrace v regionu

Amerika – SeG charakteristika

Asie – SeG charakteristika
Austrálie a Oceánie – SeG charakteristika
Amerika – SeG charakteristika
Asie – SeG charakteristika
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Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich

7. ročník
Z-9-3-04-b žák posoudí příčiny konfliktních situací v
regionu

Asie – regiony
Austrálie a Oceánie – SeG charakteristika
Austrálie a Oceánie – regiony
Amerika – SeG charakteristika
Amerika – regiony

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich

Z-9-3-04-c žák posoudí vliv objevných cest a kolonizace
na situaci v regionu

Asie – SeG charakteristika
Asie – regiony
Austrálie a Oceánie – SeG charakteristika
Austrálie a Oceánie – regiony
Amerika – SeG charakteristika
Amerika – regiony

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich

Z-9-3-04-d žák vnímá změny světa v historickém kontextu Asie – SeG charakteristika
– dávné civilizace, 1. a 2. světová válka atd.
Asie – regiony
Austrálie a Oceánie – SeG charakteristika
Austrálie a Oceánie – regiony
Amerika – SeG charakteristika
Amerika – regiony
Asie – FG charakteristika
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Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich

7. ročník
Z-9-3-04-e žák objasní vliv těžby některých surovin a
dalších hospodářských aktivit na obyvatelstvo regionu

Asie – SeG charakteristika
Austrálie a Oceánie – FG charakteristika
Austrálie a Oceánie – SeG charakteristika
Amerika – FG charakteristika
Amerika – SeG charakteristika
Evropa – FG charakteristika

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich

Z-9-3-04-f žák objasní vliv změny klimatu na obyvatelstvo Asie – FG charakteristika
regionu
Asie – SeG charakteristika
Asie – regiony
Austrálie a Oceánie – FG charakteristika
Austrálie a Oceánie – SeG charakteristika
Austrálie a Oceánie – regiony
Amerika – FG charakteristika
Amerika – SeG charakteristika
Amerika – regiony
Evropa – FG charakteristika
Z-9-3-04-g žák vnímá změny v populačním vývoji v
regionu, diskutuje nad jejich dalším vývojem

Asie – SeG charakteristika
Asie – regiony
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7. ročník

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich

Austrálie a Oceánie – SeG charakteristika
Austrálie a Oceánie – regiony
Amerika – SeG charakteristika
Amerika – regiony

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí

Z-9-5-03-e žák posoudí vliv člověka na rozmístění rostlin
a živočichů na Zemi a uvede příklady

Austrálie a Oceánie – FG charakteristika
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

8. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

ŠVP výstupy

Učivo

Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické
Z-9-1-01-a žák vyhledává informace z různých zdrojů dat Evropa – SeG charakteristika
informace a zdroje dat z dostupných kartografických
– encyklopedie, grafy, schémata, tabulky, internet atd.
Evropa – regiony
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a
dalších informačních zdrojů
Česká republika
Místní region
Kraje ČR
Praktická topografie
Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické
Z-9-1-01-b žák se orientuje v obsahu a rejstříku
informace a zdroje dat z dostupných kartografických
zeměpisných atlasů, aktivně s nimi pracuje
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a
dalších informačních zdrojů

Evropa – SeG charakteristika
Evropa – regiony
Česká republika
Místní region
Kraje ČR
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8. ročník
Praktická topografie

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní geografickou, Z-9-1-02-a žák používá s porozuměním pojmy – globus,
topografickou a kartografickou terminologii
mapa, měřítko, legenda mapy, vrstevnice, nadmořská
výška, poledníky, rovnoběžky, hlavní poledník, rovník,
obratníky, pol. kruh a zeměpisné souřadnice

Evropa – SeG charakteristika
Evropa – regiony
Česká republika
Místní region
Kraje ČR
Praktická topografie

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní geografickou, Z-9-1-02-c žák dovede číst mapu pomocí legendy a
topografickou a kartografickou terminologii
měřítka

Evropa – SeG charakteristika
Evropa – regiony
Česká republika
Místní region
Kraje ČR
Praktická topografie
Terénní geografická výuka

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní geografickou, Z-9-1-02-d žák pomocí zeměpisných souřadnic vyhledá
topografickou a kartografickou terminologii
místo na mapě

Evropa – SeG charakteristika
Evropa – regiony
Česká republika
Místní region
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8. ročník
Kraje ČR
Praktická topografie

Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a Z-9-1-03-a žák čte informace o geografických objektech
procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti,
ze zeměpisných map a dokáže formulovat souvislosti a
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a
odlišnosti
podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi
podstatnými prostorovými složkami v krajině

Evropa – SeG charakteristika
Evropa – regiony
Česká republika
Místní region
Kraje ČR
Praktická topografie
Terénní geografická výuka

Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a Z-9-1-03-b žák sleduje mezinárodní vztahy, témata,
procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti,
krize…
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a
podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi
podstatnými prostorovými složkami v krajině

Evropa – SeG charakteristika

Z-9-1-04 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

Evropa – SeG charakteristika

Z-9-1-04-a žák načrtne vlastní plánek, schematickou
mapu situace v krajině

Evropa – regiony
Česká republika

Evropa – regiony
Česká republika
Místní region
Kraje ČR
Praktická topografie
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Terénní geografická výuka

Z-9-1-04 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

Z-9-1-04-b žák vyplní obrysovou mapu podle zadání

Z-9-1-04 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

Z-9-1-04-c žák používá schémata a myšlenkové mapy k
uspořádání informací o lidech a místech v prostorových
souvislostech

Evropa – regiony
Česká republika
Kraje ČR
Evropa – SeG charakteristika
Evropa – regiony
Česká republika
Místní region
Kraje ČR
Praktická topografie
Terénní geografická výuka

Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a
lokalizaci regionů světa

Z-9-3-01-c žák vyhledá v mapách průběh hlavních
rovnoběžek a poledníků v regionech

Evropa – regiony

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

Z-9-3-02-b žák vymezí ve světadílech a jejich oblastech
(regionech) jejich rozvojová jádra a periferní zóny

Evropa – SeG charakteristika

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

Z-9-3-02-c žák vymezí ve světadílech tradiční regionální
oblasti, ukáže je na mapě

Evropa – SeG charakteristika

Česká republika

Evropa – regiony

Evropa – regiony
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8. ročník

Z-9-3-03 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

Z-9-3-03-b žák pojmenuje a vyhledá v mapě vybrané
prvky horizontální členitosti, povrchové celky, prvky
vodstva, státní útvary a významná města

Evropa – SeG charakteristika

Z-9-3-03 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

Z-9-3-03-g žák na mapě vyhledá významné lokality těžby Evropa – SeG charakteristika
nerostných surovin v regionu
Evropa – regiony

Z-9-3-03 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

Z-9-3-03-h žák zjišťuje počet obyvatel a porovná
rozmístění obyvatelstva, posoudí příčiny
nerovnoměrnosti rozmístění obyvatel v regionu

Evropa – SeG charakteristika

Z-9-3-03 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

Z-9-3-03-i žák srovnává obyvatelstvo v regionu podle
kultury, způsobu života, jazyka a náboženství

Evropa – SeG charakteristika

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,

Z-9-3-03-j žák pojmenuje příklady plodin pěstovaných v
regionu pro potřeby obyvatel a pro vývoz

Evropa – SeG charakteristika

Evropa – regiony

Evropa – regiony

Evropa – regiony

Evropa – regiony
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vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-03 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

Z-9-3-03-k žák charakterizuje z geografického hlediska
vybrané státy regionu

Evropa – SeG charakteristika

Z-9-3-03 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

Z-9-3-03-l žák vyhledá hlavní turistické cíle regionu

Evropa – SeG charakteristika

Z-9-3-03 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

Z-9-3-03-m žák vnímá vliv urbanizace na strukturu měst a Evropa – SeG charakteristika
vesnic v regionu
Evropa – regiony

Z-9-3-03 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

Z-9-3-03-o žák vymezí nejdůležitější hospodářské oblasti Evropa – SeG charakteristika

Evropa – regiony

Evropa – regiony

Evropa – regiony

Evropa – SeG charakteristika
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Z-9-3-03 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

Z-9-3-03-p žák srovnává fyzickogeografické a
socioekonomické charakteristiky států a regionů mezi
sebou

Evropa – regiony

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich

Z-9-3-04-a žák objasní příčiny migrace v regionu

Evropa – SeG charakteristika

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich

Z-9-3-04-b žák posoudí příčiny konfliktních situací v
regionu

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich

Z-9-3-04-d žák vnímá změny světa v historickém kontextu Evropa – SeG charakteristika
– dávné civilizace, 1. a 2. světová válka atd.
Evropa – regiony

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich

Z-9-3-04-e žák objasní vliv těžby některých surovin a
dalších hospodářských aktivit na obyvatelstvo regionu

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich

Z-9-3-04-f žák objasní vliv změny klimatu na obyvatelstvo Evropa – SeG charakteristika
regionu
Evropa – regiony

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich

Z-9-3-04-g žák vnímá změny v populačním vývoji v
regionu, diskutuje nad jejich dalším vývojem

Evropa – regiony
Evropa – SeG charakteristika
Evropa – regiony

Evropa – SeG charakteristika
Evropa – regiony

Evropa – SeG charakteristika
Evropa – regiony
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Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí Z-9-4-02-f žák jmenuje a lokalizuje na mapách příklady
lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické historicky cenných měst např. vybraných ze seznamu
znaky sídel
světového kulturního dědictví UNESCO

Česká republika

Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást
Z-9-5-01-a žák porovná přírodní a kulturní krajinu,
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních uvědomuje si jejich rozdíly
příkladech specifické znaky a funkce krajin

Česká republika

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí

Z-9-5-03-a žák uvede přírodní rizika, které ohrožují
člověka a navrhne opatření pro jejich zmírnění

Česká republika

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí

Z-9-5-03-b žák uvede příklady, jak člověk využívá přírodní Česká republika
zdroje a případné důsledky jejich získávání

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí

Z-9-5-03-d žák uvede příklady, jak člověk znečišťuje
Česká republika
přírodu a navrhne opatření vedoucí ke snížení znečištění

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí

Z-9-5-03-h žák objasní funkce a role různých forem
regionální ochrany přírody, zná konkrétní příklady

Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle Z-9-6-01 žák vymezí a lokalizuje místní oblast (region)
bydliště nebo školy
podle bydliště nebo školy
Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní,
hospodářské a kulturní poměry místního regionu,
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby
místního regionu k vyšším územním celkům

Místní region

Česká republika

Místní region

Z-9-6-02-a žák určí geografickou polohu České republiky, Česká republika
posoudí i další aspekty polohy (dopravní, geopolitické)
Kraje ČR

Česká republika

468

UČEBNÍ OSNOVY: ZEMĚPIS
ZEMĚPIS

8. ročník

Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní,
hospodářské a kulturní poměry místního regionu,
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby
místního regionu k vyšším územním celkům

Z-9-6-02-b žák vymezí na geologické mapě ČR oblast
Českého masivu a Karpat

Kraje ČR

Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní,
hospodářské a kulturní poměry místního regionu,
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby
místního regionu k vyšším územním celkům

Z-9-6-02-c žák určí a vyhledá na mapě vybrané horopisné Česká republika
celky, řeky, vodní nádrže, přírodní prvky a významná
Kraje ČR
vybraná sídla

Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní,
hospodářské a kulturní poměry místního regionu,
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby
místního regionu k vyšším územním celkům

Z-9-6-02-d žák charakterizuje podnebí, vodstvo, půdy,
rostlinstvo a živočišstvo

Česká republika

Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní,
hospodářské a kulturní poměry místního regionu,
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby
místního regionu k vyšším územním celkům

Z-9-6-02-e žák zjistí počet obyvatel ČR podle posledního
sčítání; posoudí změny ve struktuře obyvatelstva podle
údajů z několika posledních sčítání; posoudí aktuální
trendy vývoje obyvatelstva ČR (počet, migrace)

Česká republika

Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní,
hospodářské a kulturní poměry místního regionu,
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby
místního regionu k vyšším územním celkům

Z-9-6-02-f žák hodnotí proces urbanizace v místním
regionu

Česká republika

Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní,
hospodářské a kulturní poměry místního regionu,
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby
místního regionu k vyšším územním celkům

Z-9-6-02-g žák určí a vyjmenuje hlavní průmyslová
odvětví ČR, na mapě ukáže nejvýznamnější průmyslové
oblasti

Kraje ČR

Kraje ČR

Místní region
Kraje ČR
Česká republika
Kraje ČR

Česká republika
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Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní,
hospodářské a kulturní poměry místního regionu,
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby
místního regionu k vyšším územním celkům

Z-9-6-02-h žák vysvětlí vztah mezi výskytem nerostných
surovin a průmyslové výroby

Kraje ČR

Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní,
hospodářské a kulturní poměry místního regionu,
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby
místního regionu k vyšším územním celkům

Z-9-6-02-i žák vyjmenuje hlavní zemědělské oblasti ČR

Česká republika

Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní,
hospodářské a kulturní poměry místního regionu,
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby
místního regionu k vyšším územním celkům

Z-9-6-02-j žák vyjmenuje druhy dopravy – jejich význam a Česká republika
problémy v ČR
Kraje ČR

Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní,
hospodářské a kulturní poměry místního regionu,
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby
místního regionu k vyšším územním celkům

Z-9-6-02-k žák posoudí význam služeb v ČR

Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní,
hospodářské a kulturní poměry místního regionu,
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby
místního regionu k vyšším územním celkům

Z-9-6-02-l žák na mapě vyhledá nejnavštěvovanější místa Česká republika
z hlediska cestovního ruchu (přírodní zajímavosti,
Kraje ČR
UNESCO)

Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní,
hospodářské a kulturní poměry místního regionu,
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby
místního regionu k vyšším územním celkům

Z-9-6-02-m žák vyjmenuje výrobky či suroviny důležité
pro export a import

Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a

Z-9-6-03-a žák porovná přírodní, hospodářské a
Česká republika
společenské charakteristiky České republiky s vybranými

Kraje ČR

Česká republika
Kraje ČR

Česká republika
Kraje ČR
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hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu

zahraničními státy (s využitím různých dostupných zdrojů
a podle vybraných kritérií)

Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu

Z-9-6-03-b žák porovná rozlohu České republiky s
rozlohou vybraných států světa a s rozlohou sousedních
států

Česká republika

Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska
osídlení a hospodářských aktivit

Z-9-6-04-a žák rozlišuje základní správní kategorie v
územním členění ČR

Česká republika

Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska
osídlení a hospodářských aktivit

Z-9-6-04-b žák charakterizuje přírodní podmínky,
hospodářství, zvláštnosti, kulturní zajímavosti
jednotlivých krajů a porovnává jejich hospodářské
zaměření a vyspělost

Česká republika

Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České
Z-9-6-05-a žák pojmenuje významné mezinárodní
republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních organizace a hospodářská či jiná uskupení, jejichž je
institucích, organizacích a integracích států
Česká republika členem

Kraje ČR

Kraje ČR

Česká republika

Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a
orientace v terénu

Z-9-7-01-a žák určuje světové strany buzolou na mapě i v Praktická topografie
terénu

Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a
orientace v terénu

Z-9-7-01-b žák vyhledá v turistické mapě významné
orientační body

Praktická topografie

Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a
orientace v terénu

Z-9-7-01-c žák použije prakticky plán nebo mapu a
přístroje pro plánování tras a pohybu v terénu

Praktická topografie

Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny

Z-9-7-02-a žák rozliší konkrétní objekty, jevy a procesy ve Terénní geografická výuka
sledované krajině
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Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny

8. ročník
Z-9-7-02-b žák vykonává aktivně praktické činnosti a
úkoly plynoucí z konkrétních námětů zeměpisných
cvičení a exkurzí

Terénní geografická výuka

Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a Z-9-7-03-a žák uplatňuje v praxi zásady bezpečného
pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích
pohybu a pobytu v krajině
zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných
událostech

Bezpečnost při pohybu a pobytu v přírodě

Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a Z-9-7-03-b žák uplatňuje v modelových situacích zásady
pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích
bezpečného chování a jednání při mimořádných
zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných událostech
událostech

Bezpečnost při pohybu a pobytu v přírodě
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

9. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

ŠVP výstupy

Učivo

Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické
Z-9-1-01-a žák vyhledává informace z různých zdrojů dat Politická mapa současného světa
informace a zdroje dat z dostupných kartografických
– encyklopedie, grafy, schémata, tabulky, internet atd.
Obyvatelstvo světa
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a
dalších informačních zdrojů
Sídla světa
Hospodářské prostředí
Vztah příroda a společnost
Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické
Z-9-1-01-b žák se orientuje v obsahu a rejstříku
informace a zdroje dat z dostupných kartografických
zeměpisných atlasů, aktivně s nimi pracuje
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a
dalších informačních zdrojů

Politická mapa současného světa
Obyvatelstvo světa
Sídla světa
Hospodářské prostředí
Vztah příroda a společnost
Politická mapa současného světa
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Z-9-1-02 používá s porozuměním základní geografickou, Z-9-1-02-a žák používá s porozuměním pojmy – globus,
topografickou a kartografickou terminologii
mapa, měřítko, legenda mapy, vrstevnice, nadmořská
výška, poledníky, rovnoběžky, hlavní poledník, rovník,
obratníky, pol. kruh a zeměpisné souřadnice

Obyvatelstvo světa
Sídla světa
Hospodářské prostředí
Vztah příroda a společnost

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní geografickou, Z-9-1-02-b žák vnímá globus jako ideální model planety
topografickou a kartografickou terminologii

Politická mapa současného světa
Obyvatelstvo světa
Sídla světa
Hospodářské prostředí
Vztah příroda a společnost

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní geografickou, Z-9-1-02-c žák dovede číst mapu pomocí legendy a
topografickou a kartografickou terminologii
měřítka

Politická mapa současného světa
Obyvatelstvo světa
Sídla světa
Hospodářské prostředí
Vztah příroda a společnost

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní geografickou, Z-9-1-02-d žák pomocí zeměpisných souřadnic vyhledá
topografickou a kartografickou terminologii
místo na mapě

Politická mapa současného světa
Obyvatelstvo světa
Sídla světa
Hospodářské prostředí
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Vztah příroda a společnost

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní geografickou, Z-9-1-02-e žák zná pojem turistická mapa, orientuje se v
topografickou a kartografickou terminologii
ní, zná výškopis a polohopis, určí světové strany

Politická mapa současného světa
Obyvatelstvo světa
Sídla světa
Hospodářské prostředí
Vztah příroda a společnost

Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a Z-9-1-03-a žák čte informace o geografických objektech
procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti,
ze zeměpisných map a dokáže formulovat souvislosti a
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a
odlišnosti
podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi
podstatnými prostorovými složkami v krajině

Politická mapa současného světa
Obyvatelstvo světa
Sídla světa
Hospodářské prostředí
Vztah příroda a společnost

Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a Z-9-1-03-b žák sleduje mezinárodní vztahy, témata,
procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti,
krize…
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a
podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi
podstatnými prostorovými složkami v krajině

Politická mapa současného světa
Obyvatelstvo světa
Sídla světa
Hospodářské prostředí
Vztah příroda a společnost

Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková
(mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy
pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové

Z-9-1-04-a žák načrtne vlastní plánek, schematickou
mapu situace v krajině

Politická mapa současného světa
Obyvatelstvo světa
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vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v
nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu

Sídla světa
Hospodářské prostředí
Vztah příroda a společnost

Z-9-1-04 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

Z-9-1-04-b žák vyplní obrysovou mapu podle zadání

Politická mapa současného světa
Obyvatelstvo světa
Sídla světa
Hospodářské prostředí
Vztah příroda a společnost

Z-9-1-04 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

Z-9-1-04-c žák používá schémata a myšlenkové mapy k
uspořádání informací o lidech a místech v prostorových
souvislostech

Politická mapa současného světa
Obyvatelstvo světa
Sídla světa
Hospodářské prostředí
Vztah příroda a společnost

Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a
lokalizaci regionů světa

Z-9-3-01-b žák rozdělí regiony světa podle polohy, hranic Politická mapa současného světa
a formy státu

Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a
lokalizaci regionů světa

Z-9-3-01-d žák rozlišuje různé aspekty polohy státu
(vzdálenost od moře, dopravní poloha)

Politická mapa současného světa
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Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a
lokalizaci regionů světa

Z-9-3-01-e žák uvádí rozdíly mezi jednotlivými formami
státního zřízení

Politická mapa současného světa

Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a
lokalizaci regionů světa

Z-9-3-01-f žák uvádí kritéria členění hranic

Politická mapa současného světa

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich

Z-9-3-04-a žák objasní příčiny migrace v regionu,

Politická mapa současného světa

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich

Z-9-3-04-b žák posoudí příčiny konfliktních situací v
regionu

Politická mapa současného světa

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich

Z-9-3-04-c žák posoudí vliv objevných cest a kolonizace
na situaci v regionu

Politická mapa současného světa

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich

Z-9-3-04-d žák vnímá změny světa v historickém kontextu Politická mapa současného světa
– dávné civilizace, 1. a 2. světová válka atd.

Z-9-4-01 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

Z-9-4-01-a žák zná základní charakteristiky obyvatelstva
(znaky) - biologické, sociální, ekonomické; umí vybrané
znaky vyhledat v atlase

Obyvatelstvo světa

Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou
organizaci světové populace, její rozložení, strukturu,

Z-9-4-01-b žák porovná rozmístění obyvatel na Zemi a
vysvětlí geografické příčiny této nerovnoměrnosti

Obyvatelstvo světa
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růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na
vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa
Z-9-4-01 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

Z-9-4-01-c žák vysvětlí jednoduše důvody růstu světové
populace

Obyvatelstvo světa

Z-9-4-01 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

Z-9-4-01-d žák objasní pojmy porodnost a úmrtnost

Obyvatelstvo světa

Z-9-4-01 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

Z-9-4-01-e žák porovná očekávanou délku života

Obyvatelstvo světa

Z-9-4-01 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

Z-9-4-01-f žák rozlišuje typy migrací podle různých kritérií Obyvatelstvo světa

Z-9-4-01 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

Z-9-4-01-g žák rozliší hlavní rozdíly v biologických znacích Obyvatelstvo světa
populace v závislosti na přírodních podmínkách

Z-9-4-01 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

Z-9-4-01-h žák načrtne schematicky věkové pyramidy

Obyvatelstvo světa
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Z-9-4-01 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

Z-9-4-01-i žák objasní "zářezy" na věkové pyramidě ČR

Obyvatelstvo světa

Z-9-4-01 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

Z-9-4-01-j žák zařazuje vybrané jazyky do jazykových
skupin a uvádí příklady příbuzných jazyků

Obyvatelstvo světa

Z-9-4-01 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

Z-9-4-01-k žák uvede základní rozdíly světových
náboženství, nalézá jejich společné znaky

Obyvatelstvo světa

Z-9-4-01 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

Z-9-4-01-l žák hodnotí význam náboženského vyznání pro Obyvatelstvo světa
společenské a kulturní prostředí

Z-9-4-01 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

Z-9-4-01-m žák rozlišuje vybrané formy písma

Obyvatelstvo světa

Z-9-4-01 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

Z-9-4-01-n žák vyhledá nejnovější údaje o počtu
obyvatelstva

Obyvatelstvo světa

Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou
organizaci světové populace, její rozložení, strukturu,

Z-9-4-01-o žák pojmenuje a ukáže na mapě největší a
nejlidnatější státy světa

Obyvatelstvo světa
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růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na
vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa
Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí Z-9-4-02-a žák dokáže porovnat venkovská a městská
lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické sídla, zhodnotit jejich funkci
znaky sídel

Sídla světa

Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí Z-9-4-02-b žák zná význam slova urbanizace
lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické
znaky sídel

Sídla světa

Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí Z-9-4-02-c žák posuzuje vzájemnou propojenost a
lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické návaznost osídlení městského typu; zná pojem
znaky sídel
aglomerace a konurbace; uvádí konkrétní příklady

Sídla světa

Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí Z-9-4-02-d žák zdůvodní obecné výhody a nevýhody
lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické života ve městech
znaky sídel

Sídla světa

Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí Z-9-4-02-e žák zhodnotí v čem spočívají výhody
lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické plánované výstavby podle urbanistických plánů
znaky sídel

Sídla světa

Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí Z-9-4-02-f žák jmenuje a lokalizuje na mapách příklady
lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické historicky cenných měst např. vybraných ze seznamu
znaky sídel
světového kulturního dědictví UNESCO

Sídla světa

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce Z-9-4-03-a žák vyjmenuje typy zemědělství, plodiny
světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní
zařadí do podnebných pásů, uvádí příklady
světové surovinové a energetické zdroje
hospodářských zvířat

Hospodářské prostředí
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Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce Z-9-4-03-b žák na mapě ukáže hlavní oblasti těžby
světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní
surovin
světové surovinové a energetické zdroje

Hospodářské prostředí

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce Z-9-4-03-c žák vyjmenuje základní odvětví průmyslové
světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní
výroby
světové surovinové a energetické zdroje

Hospodářské prostředí

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce Z-9-4-03-d žák vyjmenuje druhy dopravy
světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní
světové surovinové a energetické zdroje

Hospodářské prostředí

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce Z-9-4-03-e žák vyhodnotí význam služeb pro obyvatelstvo Hospodářské prostředí
světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní
světové surovinové a energetické zdroje
Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce Z-9-4-03-f žák vysvětlí pojmy chudoba, hlad, nemoci,
světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní
humanitární pomoc v globálních souvislostech
světové surovinové a energetické zdroje

Hospodářské prostředí

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce Z-9-4-03-g žák si uvědomuje globální propojení světa
světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní
světové surovinové a energetické zdroje

Hospodářské prostředí

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce Z-9-4-03-h žák rozlišuje sektorovou strukturu
světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní
hospodářství
světové surovinové a energetické zdroje

Hospodářské prostředí

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce Z-9-4-03-j žák objasní význam pojmů jádro a periferie,
světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní
vymezí jádrové a periferní oblasti na území různé
světové surovinové a energetické zdroje
velikosti (svět, ČR, místní region)

Hospodářské prostředí
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Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce Z-9-4-03-k žák posoudí význam zemědělství pro výživu
světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní
lidstva a jeho propojení s ostatními složkami
světové surovinové a energetické zdroje
hospodářství

Hospodářské prostředí

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce Z-9-4-03-l žák uvádí příklady nevhodného pěstování
světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní
zemědělských plodin v určitých oblastech
světové surovinové a energetické zdroje

Hospodářské prostředí

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce Z-9-4-03-m žák uvádí příklady vlivu zámořských objevů na Hospodářské prostředí
světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní
světové zemědělství
světové surovinové a energetické zdroje
Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce Z-9-4-03-n žák zhodnotí význam chovu hospodářských
světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní
zvířat v různých částech světa
světové surovinové a energetické zdroje

Hospodářské prostředí

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce Z-9-4-03-o žák vyhledá hlavní rybolovné oblasti
světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní
světové surovinové a energetické zdroje

Hospodářské prostředí

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce Z-9-4-03-p žák hodnotí využívání energetických zdrojů v
světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní
jednotlivých regionech, chápe důvody jejich využití
světové surovinové a energetické zdroje

Hospodářské prostředí

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce Z-9-4-03-r žák znázorní schematicky základní členění
světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní
průmyslu na odvětví. Zná příklady konečných produktů
světové surovinové a energetické zdroje

Hospodářské prostředí

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce Z-9-4-03-s žák objasní výhody a nevýhody ve využívání
světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní
jednotlivých druhů dopravy
světové surovinové a energetické zdroje

Hospodářské prostředí
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Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce Z-9-4-03-t žák vymezí a lokalizuje hlavní oblasti
světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní
cestovního ruchu na světě
světové surovinové a energetické zdroje

Hospodářské prostředí

Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro
územní rozmístění hospodářských aktivit

Z-9-4-04-a žák porovnává předpoklady a hlavní faktory
pro územní rozmístění hospodářských aktivit

Hospodářské prostředí

Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace
států světa na základě podobných a odlišných znaků

Z-9-4-05-a žák se orientuje na politické mapě světa

Politická mapa současného světa
Obyvatelstvo světa
Hospodářské prostředí

Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace
států světa na základě podobných a odlišných znaků

Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace
států světa na základě podobných a odlišných znaků

Z-9-4-05-b žák rozlišuje a porovnává státy světa podle
zeměpisné polohy, počtu obyvatelstva, rozlohy,
svrchovanosti, státního zřízení a formy vlády, správního
členění

Politická mapa současného světa

Z-9-4-05-c žák uvede příklady nejvýznamnějších
politických, vojenských a hospodářských seskupení

Politická mapa současného světa

Obyvatelstvo světa
Hospodářské prostředí

Obyvatelstvo světa
Hospodářské prostředí

Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů
Z-9-4-06-a žák lokalizuje aktuální příklady politických,
hlavní aktuální geopolitické změny a politické problémy národnostních a náboženských konfliktů ve světě
v konkrétních světových regionech

Politická mapa současného světa

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí

Vztah příroda a společnost

Z-9-5-03-c žák zhodnotí chování lidské společnosti k
přírodě
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9. ročník

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí

Z-9-5-03-d žák uvede příklady, jak člověk znečišťuje
Vztah příroda a společnost
přírodu a navrhne opatření vedoucí ke snížení znečištění

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí

Z-9-5-03-f žák osvětlí faktory udržitelného života(rozvoje) Vztah příroda a společnost
lidské společnosti

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí

Z-9-5-03-g žák pracuje s pojmem ekologická stopa

Vztah příroda a společnost

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí

Z-9-5-03-h žák objasní funkce a role různých forem
regionální ochrany přírody, zná konkrétní příklady

Vztah příroda a společnost

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí

Z-9-5-03-i žák vyjmenuje příklady největších globálních
problémů současnosti

Vztah příroda a společnost

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí

Z-9-5-03-j žák uvědomuje si vliv globalizace na společnost Vztah příroda a společnost
a přírodu

Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a
orientace v terénu

Z-9-7-01-a žák určuje světové strany buzolou na mapě i v Praktická topografie
terénu

Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a
orientace v terénu

Z-9-7-01-b žák v turistické mapě vyhledá významné
orientační body

Praktická topografie

Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a
orientace v terénu

Z-9-7-01-c žák použije prakticky plán nebo mapu a
přístroje pro plánování tras a pohybu v terénu

Praktická topografie
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9. ročník

Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny

Z-9-7-02-a žák rozliší konkrétní objekty, jevy a procesy ve Terénní geografická výuka
sledované krajině

Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny

Z-9-7-02-b žák vykonává aktivně praktické činnosti a
úkoly plynoucí z konkrétních námětů zeměpisných
cvičení a exkurzí

Terénní geografická výuka

Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a Z-9-7-03-a žák uplatňuje v praxi zásady bezpečného
pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích
pohybu a pobytu v krajině
zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných
událostech

Bezpečnost při pohybu a pobytu v přírodě

Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a Z-9-7-03-b žák uplatňuje v modelových situacích zásady
pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích
bezpečného chování a jednání při mimořádných
zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných událostech
událostech

Bezpečnost při pohybu a pobytu v přírodě

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

Politická mapa současného světa

Z-9-3-02-b žák vymezí ve světadílech a jejich oblastech
(regionech) jejich rozvojová jádra a periferní zóny

Hospodářské prostředí
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HUDEBNÍ VÝCHOVA
Počet vyučovacích hodin za týden
Celkem
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Název předmětu

9

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Oblast

Umění a kultura

Charakteristika předmětu

Cílem výuky je naučit žáky zpívat lidové i umělé dětské písně v hlasovém rozsahu přiměřeném žákům mladšího školního
věku, nacvičit správné dýchání a tvoření tónů a rozvíjet hudební sluch a paměť na melodii i slova. Žáci se učí rozlišovat
a udržovat určitý rytmus, vnímat různé druhy poslechových hudebních žánrů. Snažíme se žáky vést k zájmu o hudbu
a dbát o rozvoj jejich talentu. Učitel dbá individuálních zvláštností dětského hlasu, vede žáky k tomu, aby zpívali čistě,
lehce a bez křiku. V hudební výchově střídáme činnosti tak, aby děti nezpívaly po celou dobu vyučovací hodiny.

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

Výuka hudební výchovy probíhá každoročně od 1. do 9. ročníku naší ZŠ, vždy 1 hodinu týdně. Učebny pro tento předmět
jsou speciálně vybaveny klavírem a dalšími nástroji Orffova instrumentáře. Prostřednictvím vokálních,
instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností žáky vedeme k porozumění hudebnímu umění,
k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace. S přechodem žáků na
druhý stupeň se více zaměřujeme i na historické souvislosti.

Integrace předmětů
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

•

Hudební výchova

Kompetence k učení:
Metody a způsoby učení, výuka, výsledky učení, práce s informacemi, propojování a využití vědomostí
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Název předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA
Kompetence k řešení problémů:
Analýza problému, plánování řešení, řešení problému
Kompetence komunikativní:
Způsob vyjadřování (jeho srozumitelnost a logika), písemný projev, ústní projev, naslouchání, navazování a udržování
kontaktu při komunikaci
Kompetence sociální a personální:
Přípravná fáze práce ve skupině, realizace práce ve skupině, vyhodnocení práce ve skupině
Kompetence občanské:
Respekt k druhým, pravidla, odmítání násilí, aktivní pomoc, samostatné jednání, respekt k právům jednotlivce
Kompetence pracovní:
Plánování, vlastní práce, hodnocení

Způsob hodnocení žáků

Žáci jsou hodnoceni pedagogem motivačně formou formativního hodnocení a/nebo známkou, učí se sebehodnocení
i hodnocení ostatních pomocí popisného jazyka (jednotlivci i skupiny). Hodnoceni žáků probíhá s ohledem na
individuální specifika jedince.
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Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence pracovní

•

Kompetence občanské

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

HV-3-1-01-a žák dbá na správné dýchání a držení těla při Vokální činnosti – pěvecké návyky (držení těla a hlavy,
zpěvu, provádí hlasová a dechová cvičení, zřetelně
dýchání, tvoření tónů, výslovnost)
vyslovuje

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

HV-3-1-01-c žák rozlišuje rytmus pomalý a rychlý,
dynamiku

Vokální činnosti – zpěv podle pokynů učitele (jednotný
začátek, konec písně, tempo, síla)

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

HV-3-1-01-b žák rozlišuje melodii stoupající a klesající

Vokální činnosti – stoupající a klesající melodie

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

HV-3-1-02-a žák umí vytleskat rytmus podle vzoru

Instrumentální činnosti – rytmický doprovod říkadel

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

HV-3-1-02-b žák rytmizuje jednoduchá říkadla

Instrumentální činnosti – rytmický doprovod písní
(Orffovy nástroje)

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

HV-3-1-02-c žák zná význam not

Instrumentální činnosti – notová osnova a houslový klíč
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1. ročník

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře

HV-3-1-03-a žák se učí používat dětské hudební nástroje Instrumentální činnosti – hra na jednoduché hudební
k rytmickým cvičením a doprovodu písní
nástroje – hrajeme pomalu a rychle

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie

HV-3-1-04-a žák pohybově vyjádří hudbu, zpěv s tancem Hudebně pohybové činnosti – pohybové vyjádření
melodie

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie

HV-3-1-04-b žák vyjádří taktováním 2/4 takt

Hudebně pohybové činnosti – taktování

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící
hudby

HV-3-1-05-a žák rozlišuje zvuk, tón (krátký, dlouhý,
vysoký, nízký)

Poslechové činnosti – rozlišení zvuku a tónu, kvalita
tónu – výška (vysoký, hluboký), délka

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé
HV-3-1-06-a žák pozná a umí pojmenovat klavír, flétnu,
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a kytaru, dřívka, triangl, bubínek
vokálně instrumentální

Poslechové činnosti – rozlišování hudebních nástrojů
podle vzhledu i podle tónu, - rozlišujeme nástroje
strunné, dechové a bicí

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé
HV-3-1-06-b žák se seznámí s vybranými skladbami
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a
vokálně instrumentální

Poslechové činnosti – poslech hudebních pohádek

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé
HV-3-1-06-c žák pozná a naučí se vybrané písně a koledy Poslechové činnosti – poslech lidových a dětských
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a
písniček
vokálně instrumentální
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé
HV-3-1-06-d žák pozná hymnu ČR a rozumí slovům
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a
vokálně instrumentální

Poslechové činnosti – poslech státní hymny
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Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

HV-3-1-01-a žák dbá na správné dýchání a držení těla při Vokální činnosti – pěvecké návyky (držení těla a hlavy,
zpěvu, provádí hlasová a dechová cvičení, zřetelně
dýchání, tvoření tónů, výslovnost)
vyslovuje

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

HV-3-1-01-b žák rozlišuje melodii stoupající a klesající

Vokální činnosti – zpěv tónů ve vzestupné a sestupné
řadě na úryvcích písní a cvičeních

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

HV-3-1-01-c žák rozlišuje rytmus pomalý a rychlý,
dynamiku

Vokální činnosti – zpěv podle pokynů učitele (jednotný
začátek, konec písně, tempo, síla)

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

HV-3-1-01-d žák rozlišuje zeslabování a zesilování

Vokální činnosti – zpěv s dynamickými odstíny slabě –
silně v rozmezí p – mf

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

HV-3-1-01-e žák zná pojmy notová osnova, houslový klíč, Vokální činnosti – hudební nauka – notová osnova,
nota, pomlka
houslový klíč, nota celá, půlová, čtvrťová, pomlky

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

HV-3-1-01-f žák umí zazpívat vybrané písně a koledy, dbá Vokální činnosti – pěvecký rozsah c1 – d2 dle hlasových
na správné dýchání
možností žáka
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2. ročník

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

HV-3-1-02-d žák umí vytleskat rytmus říkadel a písní

Instrumentální činnosti – hra na tělo (tleskání, luskání a
pleskání)

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

HV-3-1-02-e žák rytmizuje a melodizuje říkadla –
improvizuje

Instrumentální činnosti – hra na jednoduché hudební
nástroje

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře

HV-3-1-03-b žák umí využít dětské hudební nástroje pro
doprovod písní

Instrumentální činnosti – využíváme dětské rytmické
nástroje pro doprovody písní

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie

HV-3-1-04-a žák pohybově vyjádří hudbu, zpěv s tancem Hudebně pohybové činnosti – pohybové vyjádření
melodie

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie

HV-3-1-04-b žák vyjádří taktováním 2/4 takt

Hudebně pohybové činnosti – taktování

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie

HV-3-1-04-c žák se učí pohybovat podle daného rytmu

Hudebně pohybové činnosti – dvoudobá chůze,
přísunový krok, mazurka

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící
hudby

HV-3-1-05-b žák pozná a rozlišuje hudební nástroje podle Poslechové činnosti – rozlišování hudebních nástrojů
zvuku (klavír, trubka, housle, flétna, bubínek)
podle vzhledu i podle tónu, rozlišujeme nástroje
strunné, dechové a bicí

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé
HV-3-1-06-e žák rozlišuje umělou a lidovou píseň,
Poslechové činnosti – poslech české hudby pro
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a rozezná výrazné změny v hudbě, seznámí se s vybranými slavnostní příležitosti (B. Smetana, A. Dvořák), poslech
vokálně instrumentální
skladbami
hudby
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Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

HV-3-1-01-b žák rozlišuje melodii stoupající a klesající

Vokální činnosti – zpěv tónů ve vzestupné a sestupné
řadě na úryvcích písní a cvičeních

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

HV-3-1-01-c žák rozlišuje rytmus pomalý a rychlý,
dynamiku

Vokální činnosti – zpěv podle pokynů učitele (jednotný
začátek, konec písně, tempo, dynamicky odlišený zpěv)

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

HV-3-1-01-f žák umí zpívat vybrané písně a koledy, dbá
na správné dýchání

Vokální činnosti – pěvecké návyky (držení těla a hlavy,
dýchání, nasazení a tvorba tónů, výslovnost)

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

HV-3-1-01-g žák rozumí pojmům repetice, legato

Vokální činnosti – značky v notovém zápise (repetice,
legato)

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

HV-3-1-01-h žák orientuje se v jednoduchém zápisu
skladby

Vokální činnosti – čtení textu pod notovým zápisem

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

HV-3-1-02-d žák umí vytleskat rytmus říkadel a písní

Hra na tělo (tleskání, luskání a pleskání)

HV-3-1-02-e žák rytmizuje, melodizuje a improvizuje

Předvětí, závětí, ozvěna (hudební hry)
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HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

Rytmizace (nota a pomlka celá), hudební hry

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

HV-3-1-02-f žák rozliší a přečte 4/4 takt

Hudební rytmus – takt 4/4

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

HV-3-1-02-g žák umí napsat houslový klíč

Psaní houslového klíče

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

HV-3-1-02-h žák vyjmenuje pořadí tónů hudební abecedy Hudební abeceda – pořadí tónů

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

HV-3-1-02-i žák pojmenuje a zapíše noty c1-a1

Zápis not do notové osnovy c1-a1

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

HV-3-1-02-j žák rozlišuje postup melodie

Postup melodie v krocích, skocích

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře

HV-3-1-03-b žák umí využít dětské hudební nástroje pro
doprovod písní

Hra na jednoduché hudební nástroje z Orffova
instrumentáře

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře

HV-3-1-03-c žák čte a zapíše jednoduché rytmické
schéma

Rytmický zápis říkadla

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie

HV-3-1-04-a žák pohybově vyjádří hudbu, zpěv s tancem Pohybové vyjádření melodie

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie

HV-3-1-04-d žák rozliší takt 2/4, 3/4, 4/4 a vyjádří
pohybem slyšenou skladbu

Ukolébavka, menuet
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HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící
hudby

HV-3-1-05-c žák rozlišuje sluchem stoupající i klesající
melodii

Pohyb melodie

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící
hudby

HV-3-1-05-d žák rozlišuje umělou a lidovou píseň,
Píseň lidová a umělá
rozezná výrazné změny v hudbě, seznámí se s vybranými
skladbami

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé
HV-3-1-06-f žák rozliší orchestr a sólo
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a
vokálně instrumentální

Orchestr a sólo

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé
HV-3-1-06-g žák se seznámí s vybranými skladbami
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a klasiků
vokálně instrumentální

Poslech skladeb hudebních skladatelů (např. A.
Dvořáka, J. J. Ryby)

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé
HV-3-1-06-h žák rozlišuje nástroje strunné, dechové a
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a bicí, umí uvést příklad, rozezná poslechem
vokálně instrumentální

Rozlišování hudebních nástrojů podle vzhledu i podle
barvy tónu (strunné, dechové, bicí), poslech
jednotlivých hudebních nástrojů, orchestr
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4. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

HV-5-1-01 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

HV-5-1-01-a žák zpívá vybrané písně a koledy, dbá na
správné tvoření tónů

Výslovnost, nasazení a tvorba tónu v hlasovém rozsahu
c1 – d2, zpěv písní ve 2/4, 3/4, 4/4 taktu

HV-5-1-01 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

HV-5-1-01-b žák při zpěvu využívá získané pěvecké
dovednosti

Dynamicky odlišený zpěv, prodlužování výdechu, vázání
tónů

HV-5-1-01 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

HV-5-1-01-c žák se učí zpívat vybrané písně v
jednoduchém dvojhlasu

Průprava dvojhlasu – kánon, lidový dvojhlas

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem,
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň
zapsanou pomocí not

HV-5-1-02-a žák zpívá písně v durových i mollových
tóninách

Zpěv písní v dur a moll tónině
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HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic HV-5-1-05-a žák provádí jednoduché hudební
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí
improvizace
elementární hudební improvizace

Hudební hry (ozvěna, otázka a odpověď)

HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních
schopností a dovedností jednoduché, popřípadě
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní

HV-5-1-03-d žák pojmenuje a zapíše noty h1 – d2

Zápis not do notové osnovy h1-d2

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem,
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň
zapsanou pomocí not

HV-5-1-02-c žák čte a zapíše noty podle rytmické hodnoty Čtení a zápis rytmických schémat písně

HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních
schopností a dovedností jednoduché, popřípadě
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní

HV-5-1-03-a žák rozlišuje a rytmizuje v základním taktu

Rytmizace v 2/4, 3/4, 4/4 taktu

HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních
schopností a dovedností jednoduché, popřípadě
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní

HV-5-1-03-b žák pozná a rozdělí základní hudební
nástroje

Rozdělení hudebních nástrojů

HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních
schopností a dovedností jednoduché, popřípadě
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní

HV-5-1-03-c žák využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodu a reprodukci

Hra naučených lidových písní na Orffovy hudební
nástroje (melodické, rytmické)

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem,

HV-5-1-02-b žák chápe rozdíl stupnice a tónina, rozliší
dur, moll

reprodukce jednoduchých motivů, témat a skladbiček
Stupnice a tónina, durová stupnice (C-dur), mollová
stupnice
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doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň
zapsanou pomocí not
HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
HV-5-1-07-a žák pohybově vyjádří hudbu, zpěv s tancem Pohybové vyjádření melodie
tanečních kroků, na základě individuálních schopností a
dovedností vytváří pohybové improvizace
HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
HV-5-1-07-b žák vyjádří taktováním – pohybem základní
tanečních kroků, na základě individuálních schopností a takty
dovedností vytváří pohybové improvizace

Taktování – dvoudobý, třídobý, čtyřdobý takt,
pohybový doprovod znějící hudby – pohybové prvky ve
3/4, 2/4 taktu

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
HV-5-1-07-c žák ztvárňuje hudbu pomocí základních
tanečních kroků, na základě individuálních schopností a tanečních kroků
dovedností vytváří pohybové improvizace

Polkový, valčíkový krok – jednoduché lidové tance

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
HV-5-1-07-d žák vytváří pohybové improvizace
tanečních kroků, na základě individuálních schopností a
dovedností vytváří pohybové improvizace

Taneční hry se zpěvem, pohybové vyjádření hudby –
pantomima, pohybová improvizace k vyuč. tanečním
krokům

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z
HV-5-1-06-a žák rozpozná a pojmenuje typ sboru
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
harmonické změny

Sbor (mužský, ženský, smíšený, dětský)

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z
HV-5-1-06-b žák upozorní na tempové, dynamické i
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na zřetelné harmonické změny
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
harmonické změny

Rytmické, dynamické a harmonické změny v hudebním
proudu

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně
či skladby

Hudební formy – malá písňová forma, rondo

HV-5-1-04-a žák rozpozná písňovou formu a rondo
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HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z
HV-5-1-06-c žák rozpozná melodii od doprovodu, lidský
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na hlas a hudební nástroj
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
harmonické změny

Melodie a doprovod, lidský hlas a hudební nástroj

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z
HV-5-1-06-d žák rozpozná základní hudební styly a žánry Hudba – taneční, pochodová, populární, ukolébavka
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
harmonické změny
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z
HV-5-1-06-e žák rozpozná v proudu znějící hudby
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na kontrast a gradaci
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
harmonické změny

Kontrast a gradace v hudbě

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z
HV-5-1-06-f žák se seznámí s díly vybraných skladatelů,
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na upozorní na výrazné hudební změny tempa, rytmu,
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
dynamiky a harmonie
harmonické změny

Poslech skladeb B. Smetany, L. Janáčka, A. Michny z
Otradovic, J. J. Ryby, B. Martinů a W. A. Mozarta +
základní informace z jejich života
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5. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

HV-5-1-01 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

HV-5-1-01-b žák při zpěvu využívá získané pěvecké
dovednosti

Dynamicky odlišený zpěv, prodlužování výdechu, vázání
tónů

HV-5-1-01 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

HV-5-1-01-a žák zpívá vybrané písně a koledy, dbá na
správné tvoření tónů

Výslovnost, nasazení a tvorba tónu v hlasovém rozsahu
c1 – d2

HV-5-1-01 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

HV-5-1-01-c žák zpívá státní hymnu ČR, dbá na správné
tvoření tónů

Státní hymna ČR

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem,
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň
zapsanou pomocí not

HV-5-1-02-a žák zpívá písně v durových i mollových
tóninách

Zpěv písní v dur a moll tónině

499

UČEBNÍ OSNOVY: HUDEBNÍ VÝCHOVA
HUDEBNÍ VÝCHOVA

5. ročník

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem,
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň
zapsanou pomocí not

HV-5-1-02-c žák čte a zapíše noty podle rytmické hodnoty Čtení a zápis rytmických schémat písně

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem,
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň
zapsanou pomocí not

HV-5-1-02-b žák chápe rozdíl stupnice a tónina, rozliší
dur, moll

Stupnice a tónina, durová stupnice (C-dur), mollová
stupnice

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem,
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň
zapsanou pomocí not

HV-5-1-02-d žák orientuje se v notovém zápisu

Značky v notovém zápise – koruna

HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních
schopností a dovedností jednoduché, popřípadě
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní

HV-5-1-03-a žák rozlišuje a rytmizuje v základním taktu

Takt 4/4, neúplný takt, takt 2/3, 3/4, 4/4, rytmizace

HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních
schopností a dovedností jednoduché, popřípadě
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní

HV-5-1-03-c žák využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodu a reprodukci

Hra naučených lidových písní na Orffovy hudební
nástroje

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem,
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň
zapsanou pomocí not

HV-5-1-02-e žák vytleská, zazpívá, zahraje rytmus,
melodii

Melodické, rytmické cvičení

Synkopa, rytmus
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HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic HV-5-1-05-b žák pozná a vytváří předehru, mezihru,
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí
dohru
elementární hudební improvizace

Tvorba předeher, meziher doher u jednoduchých
melodií

HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic HV-5-1-05-a žák provádí jednoduché hudební
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí
improvizace
elementární hudební improvizace

Hudební hry

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z
HV-5-1-06-c žák rozpozná melodii od doprovodu, lidský
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na hlas a hudební nástroj
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
harmonické změny

Chrámová hudba, varhany

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně
či skladby

Variace

HV-5-1-04-b žák rozpozná v proudu znějící hudby formu
variace

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z
HV-5-1-06-d žák rozpozná základní hudební styly a žánry Lidová hudba, lidová kapela, lidový tanec
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na
Polyfonie a homofonie
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
harmonické změny
Jazz, swing, charleston, rock and roll
Mollová tónina
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z
HV-5-1-06-f žák seznámí se s díly vybraných skladatelů,
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na upozorní na výrazné hudební změny tempa, rytmu,
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
dynamiky a harmonie
harmonické změny

Poslech skladeb Fr. Škroupa, L. Janáčka, J.S. Bacha, V.
Nováka, K. Hašlera + základní informace z jejich života

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
HV-5-1-07-b žák vyjádří taktováním – pohybem základní
tanečních kroků, na základě individuálních schopností a takty
dovedností vytváří pohybové improvizace

Taktování – dvoudobý, třídobý, čtyřdobý takt
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HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
HV-5-1-07-c žák ztvárňuje hudbu pomocí základních
tanečních kroků, na základě individuálních schopností a tanečních kroků
dovedností vytváří pohybové improvizace

Polkový, mazurkový, valčíkový krok – jednoduché
lidové tance

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
HV-5-1-07-d žák vytváří pohybové improvizace
tanečních kroků, na základě individuálních schopností a
dovedností vytváří pohybové improvizace

Taneční hry se zpěvem, pohybové vyjádření hudby –
pantomima, pohybová improvizace k vyuč. tanečním
krokům

HV-5-1-01 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

Dynamicky odlišený zpěv, prodlužování výdechu, vázání
tónů

HV-5-1-01-b žák při zpěvu využívá získané pěvecké
dovednosti
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6. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti
a dovednosti při hudebních aktivitách

HV-9-1-01-a žák zpívá naučené písně intonačně čistě a
rytmicky přesně, respektuje daný žánr

Zpěv lidových, romantických umělých písní –

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti
a dovednosti při hudebních aktivitách

HV-9-1-01-d žák se orientuje v notovém zápisu

Noty (hodnota), stupnice durová a mollová, intervaly,
posuvky

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti
a dovednosti při hudebních aktivitách

HV-9-1-01-e žák ověřuje a upevňuje poznatky z hudební
teorie

Partitura

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
HV-9-1-02-c žák dokáže ocenit kvalitní vokální projev
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
druhého
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit
kvalitní vokální projev druhého
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a

Zpěv písní v lidovém dvojhlase

HV-9-1-02-a žák zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a Jednohlasý zpěv, jednoduchý vícehlas v umělé písni
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase
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rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit
kvalitní vokální projev druhého
HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních HV-9-1-03-a žák správně rytmicky doprovází
hudebních schopností a dovedností různé motivy,
jednoduchou píseň na Orffovy nástroje
témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace

Doprovod písně na různé hudební nástroje dle
dovedností žáků

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních HV-9-1-03-b žák rozezná dur a moll akord
hudebních schopností a dovedností různé motivy,
témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace

Variace hudebních forem, melodií

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních HV-9-1-03-c žák poznává různorodost hudebních forem a Akord – durový a mollový, kvintakord, septakord
hudebních schopností a dovedností různé motivy,
jejich interpretaci
témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace
HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových HV-9-1-05-b žák předvede jednoduché taneční kroky,
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k umí taktovat 2/4, 3/4 a 4/4 takt
poslouchané hudbě a na základě individuálních
hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede
jednoduchou pohybovou vazbu

Pohybový doprovod znějící hudby (taneční kroky,
vlastní pohybové ztvárnění)

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových HV-9-1-05-c žák rozpozná některé společenské, lidové
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k tance, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků
poslouchané hudbě a na základě individuálních
hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede
jednoduchou pohybovou vazbu

Hudba a tanec – balet, pantomima

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na

Hudební výrazové prostředky

HV-9-1-06-a žák vysvětlí a pozná výrazové prostředky
(melodii, tempo, rytmus, dynamiku, harmonii)
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základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky
utvářenému celku
HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá HV-9-1-06-b žák umí rozlišit lidovou a umělou píseň,
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické rozliší skladbu vokální a instrumentální
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky
utvářenému celku

Píseň a její hudební forma, variace, vokální a
instrumentální podoba lidové písně, vývoj písně

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá HV-9-1-06-c žák umí rozlišit operu, operetu, muzikál,
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické melodram
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky
utvářenému celku

Opera, opereta, muzikál, hudební revue, česká opera,
melodram, scénická hudba

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými
druhy umění

Vybraní hudební skladatelé (poslech vybraných
skladeb)

HV-9-1-08-a žák zpracuje referát nebo projekt o
vybraném umělci
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RVP výstupy

7. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

ŠVP výstupy

Učivo

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti HV-9-1-01-a žák zpívá naučené písně intonačně čistě a
a dovednosti při hudebních aktivitách
rytmicky přesně, respektuje daný žánr

Zpěv lidových i umělých písní

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti
a dovednosti při hudebních aktivitách

HV-9-1-01-b žák správně nasadí tón, při zpěvu správně
dýchá

Nasazení tónu, dýchání

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti
a dovednosti při hudebních aktivitách

HV-9-1-01-d žák se orientuje v notovém zápisu

Noty, stupnice durová a mollová (harmonická),
modální, posuvky

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
HV-9-1-02-e žák se seznámí se správnou hlasovou
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
hygienou a vývojem našeho hlasu
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit
kvalitní vokální projev druhého

Vývoj našeho hlasu, mutace, hlasová technika, hlasové
rozsahy

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a

Hlasová hygiena, vliv omamných látek

HV-9-1-02-f žák dodržuje správné pěvecké návyky a
hlasovou hygienu
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rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit
kvalitní vokální projev druhého
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
HV-9-1-02-c žák dokáže ocenit kvalitní vokální projev
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
druhého
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit
kvalitní vokální projev druhého

Různé varianty jedné písně, obměna lidové písně
(tvůrčí aktivita žáků)

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních HV-9-1-03-c žák poznává různorodost hudebních forem a Hudební formy – sonáta, koncert, vokální polyfonie
hudebních schopností a dovedností různé motivy,
jejich interpretaci
(kánon, fuga), symfonie, symfonická báseň, kantáta,
témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché
oratorium, muzikál
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace
HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních HV-9-1-03-d žák vytváří a volí jednoduché doprovody,
hudebních schopností a dovedností různé motivy,
provádí jednoduché hudební improvizace
témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace

Doprovod písní na rytmické i melodické hudební
nástroje

HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních
HV-9-1-04-a žák využívá své individuální hud. schopnosti Osobnost skladatele – skladatelské techniky, osobnost
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a při hudebních aktivitách
interpreta – poslech vybraných skladeb
žánrů
HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových HV-9-1-05-e žák při pohybu dovede využít prostor,
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k pohybovou paměť a vlastní improvizaci
poslouchané hudbě a na základě individuálních
hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede
jednoduchou pohybovou vazbu

Orientace v prostoru – rozvoj pohybové paměti,
reprodukce pohybů prováděných při tanci či
pohybových hrách

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových HV-9-1-05-d žák rozpozná některé z tanců různých
Tanec – pantomima, lidový tanec, balet, výrazový
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k stylových období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových tanec, společenské tance
poslouchané hudbě a na základě individuálních
prvků

507

UČEBNÍ OSNOVY: HUDEBNÍ VÝCHOVA
HUDEBNÍ VÝCHOVA

7. ročník

hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede
jednoduchou pohybovou vazbu
HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových HV-9-1-05-a žák taktuje jednoduchou píseň ve 2/4, 3/4,
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 4/4 taktu
poslouchané hudbě a na základě individuálních
hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede
jednoduchou pohybovou vazbu

Základy taktování, - tempo spojené s charakterem
písně, střídání taktu v písni, předtaktí, změny tempa,
dynamika

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými
druhy umění

HV-9-1-08-c žák poznává využití techniky v hudbě

Zvuková technika, záznam zvuku

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými
druhy umění

HV-9-1-08-b žák vyhledává souvislosti mezi hudbou a
jinými druhy umění

Lidová píseň, typy lidové písně (ukolébavky, verbuňk,
milostné, pracovní, písně k oslavám a svátkům)
Duchovní a světská hudba (kantáta, oratorium)
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8. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti
a dovednosti při hudebních aktivitách

HV-9-1-01-a žák zpívá naučené písně intonačně čistě a
rytmicky přesně, respektuje daný žánr

Jednohlasý zpěv

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti
a dovednosti při hudebních aktivitách

HV-9-1-01-d žák se orientuje v notovém zápisu

Modální stupnice (církevní), stupnice, tónina

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
HV-9-1-02-d žák vhodně popíše a zhodnotí slyšený
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
vokální projev
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit
kvalitní vokální projev druhého

Dvojhlasý, vícehlasý zpěv

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
HV-9-1-02-g žák využívá své dovednosti, zpívá intonačně Intonace jednoduchých postupů v dur a moll
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
čistě
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit
kvalitní vokální projev druhého
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HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
HV-9-1-02-b žák podle svých dispozic zpívá kultivovaně i
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
pěvecky správně písně různých žánrů
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit
kvalitní vokální projev druhého

Kánon

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních HV-9-1-03-f žák poznává hud. nástroje, jejich výrazové
hudebních schopností a dovedností různé motivy,
možnosti
témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace

Moderní hudební nástroje

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních HV-9-1-03-a žák správně rytmicky doprovází
hudebních schopností a dovedností různé motivy,
jednoduchou píseň na Orffovy nástroje
témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace

Doprovod zpívaných písní na hudební nástroje
(rytmické i melodické)

HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních
HV-9-1-04-b žák zazpívá, zahraje, či doprovodí vybranou
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a píseň (skladbu)
žánrů

Akordové (kytarové) značky v doprovodu

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových HV-9-1-05-b žák předvede jednoduché taneční kroky,
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k umí taktovat 2/4, 3/4 a 4/4 takt
poslouchané hudbě a na základě individuálních
hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede
jednoduchou pohybovou vazbu

Pohybový doprovod znějící hudby – taktování, taneční
kroky, vlastní pohybové ztvárnění

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových HV-9-1-05-f žák vyjádří hudbu pomocí gest, mimiky,
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k pohybu i slovy
poslouchané hudbě a na základě individuálních
hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede
jednoduchou pohybovou vazbu

Vyjádření pocitu z konkrétní hudby
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8. ročník

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá HV-9-1-06-d žák při poslechu využívá získaných znalostí a Artificiální a nonartificiální hudba
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické zkušeností
Původ hudby, pravěk, starověk
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky
utvářenému celku
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností a HV-9-1-07-a žák popíše základní znaky typické pro hudbu Hudební díla a skladatelé z 9. – 19. století (středověk,
získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového
jednotlivých období, zařadí ukázku
renesance, baroko, klasicismus, romantismus), poslech
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové
ukázek
příslušnosti s dalšími skladbami
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností a HV-9-1-07-b žák rozpozná funkci stylů a žánrů k životu
získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového
jedince ve společnosti, kulturním tradicím a zvykům
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové
příslušnosti s dalšími skladbami

Jazz a jeho kořeny v USA, swing, rock and roll a country
a western

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností a HV-9-1-07-c žák odliší vážnou hudbu od populární,
získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového
charakterizuje jednotlivé styly a žánry, zařadí ukázku
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové
příslušnosti s dalšími skladbami

Vážná hudba 20. století

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými
druhy umění

Hudební festivaly a soutěže (zejména Pražské jaro)

HV-9-1-08-b žák vyhledává souvislosti mezi hudbou a
jinými druhy umění

Rocková hudba v Anglii – Beatles

Moderní populární a rock. hudba 2. pol. 20. stol.

511

UČEBNÍ OSNOVY: HUDEBNÍ VÝCHOVA
HUDEBNÍ VÝCHOVA
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti
a dovednosti při hudebních aktivitách

HV-9-1-01-c žák zvolí správné tempo, dodrží rytmus,
odhadne správnou hlasitost zpěvu, správně rozliší
mluvený projev od pěveckého

Hudební rytmus, metrum, tempo – vzájemná souvislost
rytmu řeči a hudby, využívání rytmických zákonitostí při
zpěvu

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
HV-9-1-02-d žák vhodně popíše a zhodnotí slyšený
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
vokální projev
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit
kvalitní vokální projev druhého

Reflexe vokálního projevu – vlastní vokální projev a
vokální projev ostatních

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
HV-9-1-02-f žák dodržuje správné pěvecké návyky a
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
hlasovou hygienu
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit
kvalitní vokální projev druhého

Rozšiřování hlasového rozsahu a hlasová hygiena

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních HV-9-1-03-e žák vytvoří kvintakord a jeho obraty, odliší
hudebních schopností a dovedností různé motivy,
poslechem dur a moll, užívá pojmy tónika, dominanta a
subdominanta

Harmonie: kvintakord a jeho obraty, tónika, dominanta,
subdominanta, dur, moll
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9. ročník

témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace
HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních HV-9-1-03-g žák vyjmenuje moderní nástroje, odliší je od Moderní hudební nástroje, technika v hudbě (nahrávací
hudebních schopností a dovedností různé motivy,
klasických
studio)
témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace
HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních
HV-9-1-04-b žák zazpívá, zahraje, či doprovodí vybranou
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a píseň (skladbu)
žánrů

Kytarové značky

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových HV-9-1-05-b žák předvede jednoduché taneční kroky,
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k umí taktovat 2/4, 3/4 a 4/4 takt
poslouchané hudbě a na základě individuálních
hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede
jednoduchou pohybovou vazbu

Pohybový doprovod znějící hudby – taktování, taneční
kroky, vlastní pohybové ztvárnění

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových HV-9-1-05-c žák rozpozná některé společenské, lidové
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k tance, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků
poslouchané hudbě a na základě individuálních
hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede
jednoduchou pohybovou vazbu

Společenský tanec – valčík, latinskoamerické tance
Lidové tance – polka, čardáš

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností a HV-9-1-07-a žák popíše základní znaky typické pro hudbu Počátky hudebních dějin v Čechách – poslech ukázek
získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového
jednotlivých období, zařadí ukázku
Hudební renesance v Čechách
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové
příslušnosti s dalšími skladbami
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností a HV-9-1-07-c žák odliší vážnou hudbu od populární,
získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového
charakterizuje jednotlivé styly a žánry, zařadí ukázku

České hudební baroko, klasicismus, romantismus
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9. ročník

období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové
příslušnosti s dalšími skladbami
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností a HV-9-1-07-d žák popíše hudebně výrazové prostředky v
získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového
moderní hudbě, srovná s klasickou hudbou
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové
příslušnosti s dalšími skladbami

Vážná, moderní a populární hudba: poslech ukázek
(zejména 20. století, různé styly a žánry v české hudbě)

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými
druhy umění

Divadla malých forem

HV-9-1-08-a žák zpracuje referát nebo projekt o
vybraném umělci

Současný oblíbený interpret/skupina
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Počet vyučovacích hodin za týden
Celkem
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

2

2

1

1

1

2

2

1

1

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Název předmětu

13

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Oblast

Umění a kultura

Charakteristika předmětu

Předmět výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Obsahem je výtvarné vyjadřování skutečnosti,
vytváření užitých prací dekorativních a prostorových a dále vyjádření vztahu výtvarného umění a životního prostředí.
Důraz je kladen na rozvíjení fantazie, smyslové citlivosti a užití vhodných technik. Předmět směřuje k tomu, aby žák
mohl kultivovaně a esteticky uplatnit svou subjektivitu, seberealizaci a při tom si ověřoval komunikační účinky
výtvarných děl.
V 1., 2., 6. a 7. ročníku je dvou hodinová dotace, ve 3. - 5., 8. a 9. ročníku je časová dotace předmětu jedna hodina.

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

Integrace předmětů

Klademe velký důraz na to, aby každé dítě mohlo v hodinách výtvarné výchovy popustit uzdu své fantazii a nalézt
zalíbení v předmětu. K dispozici žáci mají malířské stojany, tiskařský lis, keramická pec, aranžérské pomůcky a mnoho
dalšího. Děti dále rozvíjíme také v kulturní rovině, a to prostřednictvím tvorby tematických projektů, které se pojí
s jednotlivým tradicím a svátkům. Při práci na těchto projektech se dětem dostává také hlubšího pohledu do podstaty,
vzniku a smyslu jednotlivých svátků. Snažíme se tak probudit v dětech zájem o tradice české, zároveň podnítit zvídavost,
jež je pro děti tak přirozená, i v tradicích jiných kultur.

•

Výtvarná výchova
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Název předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Kompetence k učení:
Metody a způsoby učení, výuka, výsledky učení, práce s informacemi, propojování a využití vědomostí
Kompetence k řešení problémů:
Analýza problému, plánování řešení, řešení problému
Kompetence komunikativní:

Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Způsob vyjadřování (jeho srozumitelnost a logika), písemný projev, ústní projev, naslouchání, navazování a udržování
kontaktu při komunikaci
Kompetence sociální a personální:
Přípravná fáze práce ve skupině, realizace práce ve skupině, vyhodnocení práce ve skupině
Kompetence občanské:
Respekt k druhým, pravidla, odmítání násilí, aktivní pomoc, samostatné jednání, respekt k právům jednotlivce
Kompetence pracovní:
Plánování, vlastní práce, hodnocení

Způsob hodnocení žáků

Žáci jsou hodnoceni pedagogem, který využívá motivačně formativní hodnocení a/nebo známky. Žáci se dále učí
sebehodnocení i hodnocení ostatních pomocí popisného jazyka (jednotlivci i skupiny). Hodnocení žáků probíhá
s ohledem na individuální specifika jedince.
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Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

VV-3-1-01 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

VV-3-1-01-a žák rozpoznává a pojmenovává prvky
Vnímání barev, tvarů, světla seznámení se základními
vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, výtvarnými materiály, technikami, pomůckami a
objekty)
postupy a jejich využití při výtvarném vyjádření

VV-3-1-01 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

VV-3-1-01-b žák porovnává je a třídí na základě odlišností Vnímání pozorování, třídění a pozorování vlastnosti
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ objektů různých tvarů a barev, přehýbání, skládání,
stříhání, trhání, lepení

VV-3-1-01 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

VV-3-1-01-c žák se seznamuje základními kompozicemi,
jejich možnosti a limity při použití různých výtvarných
postupů

Pastelka, vodovky, tempery, křída, přírodniny

VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy,

VV-3-1-01-d žák zná a modeluje prvky vizuálně
obrazného vyjádření – linie, tvary, objemy, světlostí a

Kresba, malba, model, základní postava – člověk, tělo
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objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a
představ

1. ročník
barevné kvality, textury – jejich jednoduché vztahy
(podobnost, kontrast, rytmus), jejich kombinace a
proměny v ploše, objemu a prostoru

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní
VV-3-1-02-a žák v tvorbě projevuje své vlastní životní
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém zkušenosti
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další
prvky a jejich kombinace

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie,
představ a osobních zkušeností – manipulace s objekty,
pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby
a kresby

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní
VV-3-1-02-b žák v tvorbě uplatňuje v plošném i
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy,
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další objekty a další prvky a jejich kombinace
prvky a jejich kombinace

Uspořádání objektů do celků – uspořádání na základě
jejich výraznosti, velikosti a vzájemného postavení ve
statickém a dynamickém vyjádření

VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření
volí vhodné prostředky

VV-3-1-03-a žák vyjadřuje rozdíly při vnímání události
různými smysly

Reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání
ostatními smysly -– vizuálně obrazná vyjádření podnětů
hmatových, sluchových, pohybových, čichových,
chuťových a vyjádření vizuálních podnětů prostředky
vnímatelnými ostatními smysly

VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření
volí vhodné prostředky

VV-3-1-03-b žák vyjadřuje rozdíly při vnímání události a
pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné
prostředky

Experimentuje s různými výrazovými prostředky, práce
s přírodninami a drobným materiálem

VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření
volí vhodné prostředky

VV-3-1-03-c žák interpretuje události na základě
zkušenosti vhodné prostředky k umožnění vnímání díla
různými smysly

Experimentuje a využívá dvojrozměrné i trojrozměrné
metody zobrazení

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

VV-3-1-04-a žák nalézá vhodné prostředky pro vizuálně Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření –
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového
umělecká výtvarná tvorba, barva – barevné spektrum,
vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i míchání barev
prostorové tvorbě
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1. ročník

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

VV-3-1-04-b žák odlišné interpretace porovnává se svou
dosavadní zkušeností

Nejstarší výtvarné umění

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

VV-3-1-05-a žák na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně
prostředků a postupů současného výtvarného umění)

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie,
představ a osobních zkušeností – manipulace s objekty,
pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby
a kresby

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

VV-3-1-05-b žák na základě vlastní zkušenosti zapojuje
obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně
vytvořil, vybral či upravil

Typy vizuálně obrazných vyjádření – jejich rozlišení,
výběr a uplatnění – hračky, objekty, ilustrace textů,
volná malba, skulptura, experimentování s různými
výrazovými prostředky a materiály

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

VV-3-1-05-c žák interpretuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření na základě zkušenosti vhodnými prostředky k
vyjádření emocionálního zážitku

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko
jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické),
hledisko jejich motivace (fantazijní, založené na
smyslovém vnímání)
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Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

VV-3-1-01 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

VV-3-1-01-a žák rozpoznává a pojmenovává prvky
Vnímání barev, tvarů, světla seznámení se základními
vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, výtvarnými materiály, technikami, pomůckami a
objekty)
postupy a jejich využití při výtvarném vyjádření

VV-3-1-01 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

VV-3-1-01-b žák porovnává je a třídí na základě odlišností Vnímání pozorování, třídění a pozorování vlastnosti
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ objektů různých tvarů a barev

VV-3-1-01 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

VV-3-1-01-c žák se seznamuje základními kompozicemi,
jejich možnosti a limity při použití různých výtvarných
postupů

Pastelka, vodovky, tempery, křída, přírodniny, tuž, tisk,
frotáž

VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy,

VV-3-1-01-d žák zná a modeluje prvky vizuálně
obrazného vyjádření – linie, tvary, objemy, světlostí a

Kresba, malba, model, postava a pohyb, tisk, grafika
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objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a
představ

2. ročník
barevné kvality, textury – jejich jednoduché vztahy
(podobnost, kontrast, rytmus), jejich kombinace a
proměny v ploše, objemu a prostoru

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní
VV-3-1-02-a žák v tvorbě projevuje své vlastní životní
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém zkušenosti
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další
prvky a jejich kombinace

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie,
představ a osobních zkušeností – manipulace s objekty,
pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby
a kresby, experimentování s různými výrazovými
prostředky a materiály

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní
VV-3-1-02-b žák v tvorbě uplatňuje v plošném i
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy,
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další objekty a další prvky a jejich kombinace
prvky a jejich kombinace

Uspořádání objektů do celků – uspořádání na základě
jejich výraznosti, velikosti a vzájemného postavení ve
statickém a dynamickém vyjádření, kompoziční
záležitosti – prostorové vidění a vnímání

VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření
volí vhodné prostředky

VV-3-1-03-a žák vyjadřuje rozdíly při vnímání události
různými smysly

Reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání
ostatními smysly -– vizuálně obrazná vyjádření podnětů
hmatových, sluchových, pohybových, čichových,
chuťových a vyjádření vizuálních podnětů prostředky
vnímatelnými ostatními smysly

VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření
volí vhodné prostředky

VV-3-1-03-b žák vyjadřuje rozdíly při vnímání události a
pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné
prostředky

Experimentuje s různými výrazovými prostředky, práce
s přírodninami a drobným materiálem

VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření
volí vhodné prostředky

VV-3-1-03-c žák interpretuje události na základě
zkušenosti vhodné prostředky k umožnění vnímání díla
různými smysly

Experimentuje a využívá dvojrozměrné i trojrozměrné
metody zobrazení

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

VV-3-1-04-a žák nalézá vhodné prostředky pro vizuálně
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového

Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření –
umělecká výtvarná tvorba, fotografie, tiskoviny
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2. ročník
vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i
prostorové tvorbě

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

VV-3-1-04-b žák odlišné interpretace porovnává se svou
dosavadní zkušeností

Starověké a raně středověké umění

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

VV-3-1-05-a žák na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně
prostředků a postupů současného výtvarného umění)

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie,
představ a osobních zkušeností – manipulace s objekty,
pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby
a kresby

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

VV-3-1-05-b žák na základě vlastní zkušenosti zapojuje
obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně
vytvořil, vybral či upravil

Typy vizuálně obrazných vyjádření – jejich rozlišení,
výběr a uplatnění – hračky, objekty, ilustrace textů,
volná malba, skulptura, plastika, komiks, fotografie,
reklama

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

VV-3-1-05-c žák interpretuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření na základě zkušenosti vhodnými prostředky k
vyjádření emocionálního zážitku

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko
jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické),
hledisko jejich motivace (fantazijní, založené na
smyslovém vnímání) vyjádření svého názoru, schopnost
diskuze nad výtvarným dílem svým i jiných
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Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

VV-3-1-01 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

VV-3-1-01-a žák rozpoznává a pojmenovává prvky
Vnímání barev, tvarů, světla seznámení se základními
vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, výtvarnými materiály, technikami, pomůckami a
objekty)
postupy a jejich využití při výtvarném vyjádření

VV-3-1-01 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

VV-3-1-01-b žák porovnává je a třídí na základě odlišností Vnímání pozorování, třídění a pozorování vlastnosti
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ objektů různých tvarů a barev, rozvržení na ploše,
geometrické tvary

VV-3-1-01 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

VV-3-1-01-c žák se seznamuje základními kompozicemi,
jejich možnosti a limity při použití různých výtvarných
postupů

Pastelka, vodovky, tempery, křída, přírodniny, tuž, tisk,
frotáž, tužka, rudka
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VV-3-1-01 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

3. ročník
VV-3-1-01-d žák zná a modeluje prvky vizuálně
obrazného vyjádření – linie, tvary, objemy, světlostí a
barevné kvality, textury – jejich jednoduché vztahy
(podobnost, kontrast, rytmus), jejich kombinace a
proměny v ploše, objemu a prostoru

Kresba, malba, model, postava a pohyb, tisk, grafika,
práce podle modelu, portrét, koláž

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní
VV-3-1-02-a žák v tvorbě projevuje své vlastní životní
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém zkušenosti
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další
prvky a jejich kombinace

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie,
představ a osobních zkušeností – manipulace s objekty,
pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby
a kresby, rozvržení v ploše, geometrické tvary

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní
VV-3-1-02-b žák v tvorbě uplatňuje v plošném i
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy,
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další objekty a další prvky a jejich kombinace
prvky a jejich kombinace

Uspořádání objektů do celků – uspořádání na základě
jejich výraznosti, velikosti a vzájemného postavení ve
statickém a dynamickém vyjádření, barevné spektrum,
míchání barev, kompoziční záležitosti – prostorové
vidění a vnímání

VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření
volí vhodné prostředky

VV-3-1-03-a žák vyjadřuje rozdíly při vnímání události
různými smysly

Reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání
ostatními smysly -– vizuálně obrazná vyjádření podnětů
hmatových, sluchových, pohybových, čichových,
chuťových a vyjádření vizuálních podnětů prostředky
vnímatelnými ostatními smysly

VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření
volí vhodné prostředky

VV-3-1-03-b žák vyjadřuje rozdíly při vnímání události a
pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné
prostředky

Experimentuje s různými výrazovými prostředky, práce
s přírodninami a drobným materiálem

VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření
volí vhodné prostředky

VV-3-1-03-c žák interpretuje události na základě
zkušenosti vhodné prostředky k umožnění vnímání díla
různými smysly

Experimentuje a využívá dvojrozměrné i trojrozměrné
metody zobrazení
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3. ročník

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

VV-3-1-04-a žák interpretuje podle svých schopností
různá vizuálně obrazná vyjádření nalézá vhodné
prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na
základě vztahu zrakového vnímání dalšími smysly;
uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě

Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření –
umělecká výtvarná tvorba, fotografie, tiskoviny,
reklama, ilustrace

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

VV-3-1-04-b žák odlišné interpretace porovnává se svou
dosavadní zkušeností

Umění vrcholného středověku a raného novověku

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

VV-3-1-05-a žák na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně
prostředků a postupů současného výtvarného umění)

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie,
představ a osobních zkušeností – manipulace s objekty,
pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby
a kresby

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

VV-3-1-05-b žák na základě vlastní zkušenosti zapojuje
obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně
vytvořil, vybral či upravil

Typy vizuálně obrazných vyjádření – jejich rozlišení,
výběr a uplatnění – hračky, objekty, ilustrace textů,
volná malba, skulptura, plastika, komiks, fotografie,
reklama

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

VV-3-1-05-c žák interpretuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření na základě zkušenosti vhodnými prostředky k
vyjádření emocionálního zážitku

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko
jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické),
hledisko jejich motivace (fantazijní, založené na
smyslovém vnímání) vyjádření svého názoru, schopnost
diskuze nad výtvarným dílem svým i jiných
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4. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření;
porovnává je na základě vztahů (světlostí poměry,
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)

VV-5-1-01-a žák rozpoznává a pojmenovává prvky
Vnímání barev, tvarů, světla seznámení se základními
vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, výtvarnými materiály, technikami, pomůckami a
objekty, proporce)
postupy a jejich využití při výtvarném vyjádření

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření;
porovnává je na základě vztahů (světlostí poměry,
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)

VV-5-1-01-b žák porovnává je a třídí na základě odlišností Vnímání pozorování, třídění a pozorování vlastnosti
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ objektů různých tvarů a barev, rozvržení na ploše,
geometrické tvary

VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného VV-5-1-02-a žák užívá a kombinuje prvky vizuálně
vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a obrazného vyjádření ve vztahu k celku
barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a
skulpturální postup; v prostorovém vyjádření
uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako
nezávislý model

Učivo

Pastelka, vodovky, tempery, křída, přírodniny, tuž, tisk,
frotáž, tužka, rudka, uhel
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4. ročník

VV-5-1-02 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

VV-5-1-02-b žák zná a modeluje v plošném vyjádření linie Kresba, malba, model, postava a pohyb, tisk, grafika,
a barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a práce podle modelu, portrét, koláž, základní
skulpturální postup; v prostorovém vyjádření uspořádání perspektiva, prostorová tvorba
prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model
(podobnost, kontrast, rytmus), jejich kombinace a
proměny v ploše, objemu a prostoru

VV-5-1-03 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

VV-5-1-03-a při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se
vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních
zkušeností

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie,
představ a osobních zkušeností – manipulace s objekty,
pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby
a kresby, rozvržení v ploše, geometrické tvary

VV-5-1-03 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

VV-5-1-03-b žák v tvorbě uplatňuje v plošném i
prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy,
objekty a další prvky a jejich kombinace, uplatňuje na
tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho
nejbližší sociální vztah

Uspořádání objektů do celků – uspořádání na základě
jejich výraznosti, velikosti a vzájemného postavení ve
statickém a dynamickém vyjádření, barevné spektrum,
míchání barev, kompoziční záležitosti – prostorové
vidění a vnímání

VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně
VV-5-1-04-a žák vyjadřuje rozdíly při vnímání události
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového různými smysly
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné,
objemové i prostorové tvorbě

Reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání
ostatními smysly – vizuálně obrazná vyjádření podnětů
hmatových, sluchových, pohybových, čichových,
chuťových a vyjádření vizuálních podnětů prostředky
vnímatelnými ostatními smysly

VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně
VV-5-1-04-b žák vyjadřuje rozdíly při vnímání události a
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, prostředky
objemové i prostorové tvorbě

Experimentuje s různými výrazovými prostředky, práce
s přírodninami a drobným materiálem

VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně
VV-5-1-04-c žák interpretuje události na základě
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového zkušenosti vhodné prostředky k umožnění vnímání díla
různými smysly

Experimentuje a využívá dvojrozměrné i trojrozměrné
metody zobrazení
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vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné,
objemové i prostorové tvorbě
VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu VV-5-1-05-a žák osobitost svého vnímání uplatňuje v
k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně
vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a obrazného vyjádření
prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně
prostředků a postupů současného výtvarného umění)

Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření –
umělecká výtvarná tvorba, fotografie, tiskoviny,
reklama, ilustrace

VV-5-1-05 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)

Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření –
umělecká výtvarná tvorba, fotografie, tiskoviny,
reklama, ilustrace

VV-5-1-05-b žák pro vyjádření nových i neobvyklých
pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky
(včetně prostředků a postupů současného výtvarného
umění

VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu VV-5-1-05-c žák odlišné interpretace porovnává se svou
k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného
dosavadní zkušeností
vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a
prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně
prostředků a postupů současného výtvarného umění)

Umění novověku, 17. st.

VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace

VV-5-1-06-a žák porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie,
představ a osobních zkušeností – manipulace s objekty,
pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby
a kresby

VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace

VV-5-1-06-b žák na základě vlastní zkušenosti zapojuje
obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně
vytvořil, vybral či upravil

Typy vizuálně obrazných vyjádření – jejich rozlišení,
výběr a uplatnění – hračky, objekty, ilustrace textů,
volná malba, skulptura, plastika, komiks, fotografie,
reklama
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VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních vztazích VV-5-1-07-a žák nalézá a do komunikace v sociálních
zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření,
samostatně vytvořil, vybral či upravil
která samostatně vytvořil, vybral či upravil

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko
jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické),
hledisko jejich motivace (fantazijní, založené na
smyslovém vnímání) vyjádření svého názoru, schopnost
diskuze nad výtvarným dílem svým i jiných

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních vztazích VV-5-1-07-b žák interpretuje obsah vizuálně obrazných
zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která
vyjádření na základě zkušenosti vhodnými prostředky k
samostatně vytvořil, vybral či upravil
vyjádření emocionálního zážitku

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko
jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické),
hledisko jejich motivace (fantazijní, založené na
smyslovém vnímání) vyjádření svého názoru, schopnost
diskuze nad výtvarným dílem svým i jiných
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5. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření;
porovnává je na základě vztahů (světlostí poměry,
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)

VV-5-1-01-a žák rozpoznává a pojmenovává prvky
Vnímání barev, tvarů, světla seznámení se základními
vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, výtvarnými materiály, technikami, pomůckami a
objekty, proporce)
postupy a jejich využití při výtvarném vyjádření

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření;
porovnává je na základě vztahů (světlostí poměry,
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)

VV-5-1-01-b žák porovnává je a třídí na základě odlišností Vnímání pozorování, třídění a pozorování vlastnosti
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ objektů různých tvarů a barev, rozvržení na ploše,
geometrické tvary

VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného VV-5-1-02-a žák užívá a kombinuje prvky vizuálně
vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a obrazného vyjádření ve vztahu k celku
barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a
skulpturální postup; v prostorovém vyjádření
uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako
nezávislý model

Učivo

Pastelka, vodovky, tempery, křída, přírodniny, tuž, tisk,
frotáž, tužka, rudka, uhel, tisk na netradiční materiály,
malba na látku
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5. ročník

VV-5-1-02 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

VV-5-1-02-b žák zná a modeluje v plošném vyjádření linie Kresba, malba, model, postava a pohyb, tisk, grafika,
a barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a práce podle modelu, portrét, koláž, perspektiva,
skulpturální postup; v prostorovém vyjádření uspořádání prostorová tvorba, reklama, plakát, užité umění
prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model
(podobnost, kontrast, rytmus), jejich kombinace a
proměny v ploše, objemu a prostoru

VV-5-1-03 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

VV-5-1-03-a žák při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření
se vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních
zkušeností

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie,
představ a osobních zkušeností – manipulace s objekty,
pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby
a kresby, rozvržení v ploše, geometrické tvary

VV-5-1-03 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

VV-5-1-03-b žák v tvorbě uplatňuje v plošném i
prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy,
objekty a další prvky a jejich kombinace, uplatňuje na
tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho
nejbližší sociální vztah

Uspořádání objektů do celků – uspořádání na základě
jejich výraznosti, velikosti a vzájemného postavení ve
statickém a dynamickém vyjádření, barevné spektrum,
míchání barev, kompoziční záležitosti – prostorové
vidění a vnímání

VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně
VV-5-1-04-a žák vyjadřuje rozdíly při vnímání události
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového různými smysly
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné,
objemové i prostorové tvorbě

Reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání
ostatními smysly -– vizuálně obrazná vyjádření podnětů
hmatových, sluchových, pohybových, čichových,
chuťových a vyjádření vizuálních podnětů prostředky
vnímatelnými ostatními smysly

VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně
VV-5-1-04-b žák vyjadřuje rozdíly při vnímání události a
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, prostředky
objemové i prostorové tvorbě

Experimentuje s různými výrazovými prostředky, práce
s přírodninami a drobným materiálem

VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně
VV-5-1-04-c žák interpretuje události na základě
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového zkušenosti vhodné prostředky k umožnění vnímání díla
různými smysly

Experimentuje a využívá dvojrozměrné i trojrozměrné
metody zobrazení
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vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné,
objemové i prostorové tvorbě
VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu VV-5-1-05-a žák osobitost svého vnímání uplatňuje v
k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně
vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a obrazného vyjádření
prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně
prostředků a postupů současného výtvarného umění)

Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření –
umělecká výtvarná tvorba, fotografie, tiskoviny,
reklama, ilustrace

VV-5-1-05 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)

Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření –
umělecká výtvarná tvorba, fotografie, tiskoviny,
reklama, ilustrace

VV-5-1-05-b žák pro vyjádření nových i neobvyklých
pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky
(včetně prostředků a postupů současného výtvarného
umění

VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu VV-5-1-05-c žák odlišné interpretace porovnává se svou
k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného
dosavadní zkušeností
vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a
prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně
prostředků a postupů současného výtvarného umění)

První průmyslový věk, 18. st.

VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace

VV-5-1-06-a žák porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie,
představ a osobních zkušeností – manipulace s objekty,
pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby
a kresby

VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace

VV-5-1-06-b žák na základě vlastní zkušenosti zapojuje
obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně
vytvořil, vybral či upravil

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie,
představ a osobních zkušeností – manipulace s objekty,
pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby
a kresby
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VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních vztazích VV-5-1-07-a žák nalézá a do komunikace v sociálních
zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření,
samostatně vytvořil, vybral či upravil
která samostatně vytvořil, vybral či upravil

Typy vizuálně obrazných vyjádření – jejich rozlišení,
výběr a uplatnění – hračky, objekty, ilustrace textů,
volná malba, skulptura, plastika, komiks, fotografie,
reklama, film, elektronická média

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních vztazích VV-5-1-07-b žák interpretuje obsah vizuálně obrazných
zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která
vyjádření na základě zkušenosti vhodnými prostředky k
samostatně vytvořil, vybral či upravil
vyjádření emocionálního zážitku

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko
jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické),
hledisko jejich motivace (fantazijní, založené na
smyslovém vnímání) vyjádření svého názoru, schopnost
diskuze nad výtvarným dílem svým i jiných
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RVP výstupy

6. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

ŠVP výstupy

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
VV-9-1-01-a žák vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

Učivo
Prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary,
objemy, světlostí a barevné kvality, textury; vztahy a
uspořádání prvků v ploše, objemu, prostoru a v
časovém průběhu (podobnost, kontrast, rytmus,
dynamické proměny, struktura), ve statickém i
dynamickém vizuálně obrazném vyjádření

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
VV-9-1-01-b žák uplatňuje co nejširší škálu prvků vizuálně Barevné spektrum, teplé a studené barvy, barvy
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
obrazných vyjádření a jejich vztahů; pro vyjádření
primární a sekundární, míchá barvy, vrství,
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků
experimentuje
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
VV-9-1-01-c žák variuje různé vlastnosti prvků a jejich
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů pro získání osobitých výsledků
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

Pastelka, vodovky, tempery, křída, přírodniny, tuž, tisk,
frotáž, tužka, rudka, uhel, tisk na netradiční materiály,
malba na látku, jednoduchý hlubotisk

534

UČEBNÍ OSNOVY: VÝTVARNÁ VÝCHOVA
VÝTVARNÁ VÝCHOVA

6. ročník

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
VV-9-1-02-a žák užívá vizuálně obrazná vyjádření k
Kresba, malba, tisk, grafika, práce podle modelu,
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných studijní figura, koláž, fotografie, prostorová tvorba,
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z ostatními smysly
reklama, plakát, užité umění
představ a fantazie
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
VV-9-1-02-b žák užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
zaznamenání podnětů z představ a fantazie
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie

Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru
a časovém průběhu – vyjádření vztahů, pohybu a
proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, světlostí,
barevné, plastické a prostorové prostředky a
prostředky vyjadřující časový průběh) ve statickém i
dynamickém vyjádření

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
VV-9-1-03-a žák užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé procesů v proměnách a vztazích
metody uplatňované v současném výtvarném umění a
digitálních médiích – počítačová grafika, fotografie,
video, animace

Reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání
ostatními smysly – vědomé vnímání a uplatnění mimo
vizuálních podnětů při vlastní tvorbě; reflexe ostatních
uměleckých druhů (hudebních, dramatických)

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
VV-9-1-03-b žák k tvorbě užívá některé metody
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních
metody uplatňované v současném výtvarném umění a médiích – fotografie
digitálních médiích – počítačová grafika, fotografie,
video, animace

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie,
představ a osobních zkušeností – manipulace s objekty,
pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby
a kresby, uspořádání prostoru, celku vizuálně
obrazných vyjádření a vyjádření proměn; výběr,
uplatnění a interpretace

VV-9-1-03 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

Kultura, tradice, pocity z uměleckého díla, vlastní postoj

VV-9-1-03-c žák 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
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VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření

VV-9-1-04-a žák vybírá, kombinuje a vytváří prostředky
pro vlastní osobité vyjádření

Typy vizuálně obrazných vyjádření – hračky, objekty,
ilustrace textů, volná malba, skulptura, plastika,
komiks, fotografie, komunikační grafika; rozlišení, výběr
a uplatnění pro vlastní tvůrčí záměry

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření

VV-9-1-04-b žák porovnává a hodnotí účinky vybraných
výtvarných prostředků s účinky již existujících i běžně
užívaných vizuálně obrazných vyjádření

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko
jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické),
hledisko jejich motivace (fantazijní, symbolická,
založená na smyslovém vnímání, racionálně
konstruktivní, expresivní); reflexe a vědomé uplatnění
při vlastních tvůrčích činnostech

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu

VV-9-1-05-a žák rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku a v rovině
subjektivního účinku

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko
jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické),
hledisko jejich motivace (fantazijní, symbolická,
založená na smyslovém vnímání, racionálně
konstruktivní, expresivní); reflexe a vědomé uplatnění
při vlastních tvůrčích činnostech

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu

VV-9-1-05-b žák rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině sociálně utvářeného i symbolického
obsahu

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko
jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické),
hledisko jejich motivace (fantazijní, symbolická,
založená na smyslovém vnímání, racionálně
konstruktivní, expresivní); reflexe a vědomé uplatnění
při vlastních tvůrčích činnostech

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků

VV-9-1-06-a žák interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti

Umění prvního technického věku, 1. polovina 19. století
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VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků

VV-9-1-06-b žák vychází při interpretaci děl svých i
ostatních ze svých znalostí historických souvislostí i z
osobních zkušeností a prožitků

Umění prvního technického věku, 1. polovina 19. století

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

VV-9-1-07-a žák porovnává na konkrétních příkladech
různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření

Osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a
zdůvodňování; důvody vzniku odlišných interpretací
vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených
a přejatých), kritéria jejich porovnávání, jejich
zdůvodňování

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

VV-9-1-07-b žák vysvětluje na konkrétních příkladech své Proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a
postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření vlastních
podmíněnosti svých hodnotových soudů
děl i děl výtvarného umění; historické, sociální a
kulturní souvislosti

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci

VV-9-1-08-a žák ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci

VV-9-1-08-b žák nalézá vhodnou formu pro komunikační Proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a
účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření vlastních
vizuálně obrazných vyjádření prezentaci
děl i děl výtvarného umění; historické, sociální a
kulturní souvislosti

Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření –
utváření a uplatnění komunikačního obsahu;
vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s
respektováním záměru autora; prezentace ve veřejném
prostoru, mediální prezentace
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

7. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

ŠVP výstupy

Učivo

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
VV-9-1-01-a žák vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

Prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary,
objemy, světlostí a barevné kvality, textury; vztahy a
uspořádání prvků v ploše, objemu, prostoru a v
časovém průběhu (podobnost, kontrast, rytmus,
dynamické proměny, struktura), ve statickém i
dynamickém vizuálně obrazném vyjádření

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
VV-9-1-01-b žák uplatňuje co nejširší škálu prvků vizuálně
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
obrazných vyjádření a jejich vztahů; pro vyjádření
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

Barevné spektrum, teplé a studené barvy, barvy
primární a sekundární, míchá barvy, vrství,
experimentuje, dekorativní tvorba poznávání tvárných
možností různých materiálů

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
VV-9-1-01-c žák variuje různé vlastnosti prvků a jejich
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů pro získání osobitých výsledků
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

Pastelka, vodovky, tempery, křída, přírodniny, tuž, tisk,
frotáž, tužka, rudka, uhel, linoryt, malba na látku,
hlubotisk, fotografie krajiny a předmětů, základní
grafické editory
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VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
VV-9-1-02-a žák užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z ostatními smysly
představ a fantazie

Kresba, malba, tisk, grafika, grafika na čp, práce podle
modelu, studijní portrét, koláž, fotografie, prostorová
tvorba, reklama, plakát, užité uměni, krajina
perspektiva

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
VV-9-1-02-b žák užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
zaznamenání podnětů z představ a fantazie
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie

Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru
a časovém průběhu – vyjádření vztahů, pohybu a
proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, světlostí,
barevné, plastické a prostorové prostředky a
prostředky vyjadřující časový průběh) ve statickém i
dynamickém vyjádření

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
VV-9-1-03-a žák užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé procesů v proměnách a vztazích
metody uplatňované v současném výtvarném umění a
digitálních médiích – počítačová grafika, fotografie,
video, animace

Reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání
ostatními smysly – vědomé vnímání a uplatnění mimo
vizuálních podnětů při vlastní tvorbě; reflexe ostatních
uměleckých druhů (hudebních, dramatických)

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
VV-9-1-03-b žák k tvorbě užívá některé metody
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních
metody uplatňované v současném výtvarném umění a médiích – počítačová grafika, fotografie, video, animace
digitálních médiích – počítačová grafika, fotografie,
video, animace

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie,
představ a osobních zkušeností – manipulace s objekty,
pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby
a kresby, uspořádání prostoru, celku vizuálně
obrazných vyjádření a vyjádření proměn; výběr,
uplatnění a interpretace

VV-9-1-03 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

Kultura, tradice, pocity z uměleckého díla, vlastní postoj

VV-9-1-03-c žák 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
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VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření

VV-9-1-04-a žák vybírá, kombinuje a vytváří prostředky
pro vlastní osobité vyjádření

Typy vizuálně obrazných vyjádření – hračky, objekty,
ilustrace textů, volná malba, skulptura, plastika,
komiks, fotografie, elektronický obraz, reklama,
komunikační grafika; rozlišení, výběr a uplatnění pro
vlastní tvůrčí záměry

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření

VV-9-1-04-b žák porovnává a hodnotí účinky vybraných
výtvarných prostředků s účinky již existujících i běžně
užívaných vizuálně obrazných vyjádření

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko
jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické),
hledisko jejich motivace (fantazijní, symbolická,
založená na smyslovém vnímání, racionálně
konstruktivní, expresivní); reflexe a vědomé uplatnění
při vlastních tvůrčích činnostech

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu

VV-9-1-05-a žák rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku v rovině
subjektivního účinku

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko
jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické),
hledisko jejich motivace (fantazijní, symbolická,
založená na smyslovém vnímání, racionálně
konstruktivní, expresivní); reflexe a vědomé uplatnění
při vlastních tvůrčích činnostech

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu

VV-9-1-05-b žák rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině sociálně utvářeného i symbolického
obsahu

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko
jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické),
hledisko jejich motivace (fantazijní, symbolická,
založená na smyslovém vnímání, racionálně
konstruktivní, expresivní); reflexe a vědomé uplatnění
při vlastních tvůrčích činnostech

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků

VV-9-1-06-a žák interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti

Umění 2. polovina 19. století
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7. ročník

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků

VV-9-1-06-b žák vychází při interpretaci děl svých i
ostatních ze svých znalostí historických souvislostí i z
osobních zkušeností a prožitků

Umění 2. polovina 19. století

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

VV-9-1-07-a žák porovnává na konkrétních příkladech
různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření

Osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a
zdůvodňování; důvody vzniku odlišných interpretací
vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených
a přejatých), kritéria jejich porovnávání, jejich
zdůvodňování

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

VV-9-1-07-b žák vysvětluje na konkrétních příkladech své Proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a
postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření vlastních
podmíněnosti svých hodnotových soudů
děl i děl výtvarného umění; historické, sociální a
kulturní souvislosti

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci

VV-9-1-08-a žák ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci

VV-9-1-08-b žák nalézá vhodnou formu pro komunikační Proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a
účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření vlastních
vizuálně obrazných vyjádření prezentaci
děl i děl výtvarného umění; historické, sociální a
kulturní souvislosti

Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření –
utváření a uplatnění komunikačního obsahu;
vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s
respektováním záměru autora; prezentace ve veřejném
prostoru, mediální prezentace
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

8. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

ŠVP výstupy

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
VV-9-1-01-a žák vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

Učivo
Prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary,
objemy, světlostní a barevné kvality, textury; vztahy a
uspořádání prvků v ploše, objemu, prostoru a v
časovém průběhu (podobnost, kontrast, rytmus,
dynamické proměny, struktura), ve statickém i
dynamickém vizuálně obrazném vyjádření

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
VV-9-1-01-b žák uplatňuje co nejširší škálu prvků vizuálně Barevné spektrum, teplé a studené barvy, barvy
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
obrazných vyjádření a jejich vztahů; pro vyjádření
primární a sekundární, míchá barvy, vrství,
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků
experimentuje, studijní kresba – tužka, perokresba
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
VV-9-1-01-c žák variuje různé vlastnosti prvků a jejich
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů pro získání osobitých výsledků
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

Pastelka, vodovky, tempery, křída, tuž, tisk, tužka,
rudka, uhel, hlubotisk, fotografie postavy a pohybu,
grafické editory
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VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
VV-9-1-02-a žák užívá vizuálně obrazná vyjádření k
Kresba, malba, tisk, grafika na pc, práce podle modelu,
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných fotografie, prostorová tvorba, reklama, plakát, užité
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z ostatními smysly
umění, studijní kresba architektura
představ a fantazie
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
VV-9-1-02-b žák užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
zaznamenání podnětů z představ a fantazie
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie

Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru
a časovém průběhu – vyjádření vztahů, pohybu a
proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, světlostní,
barevné, plastické a prostorové prostředky a
prostředky vyjadřující časový průběh) ve statickém i
dynamickém vyjádření

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
VV-9-1-03-a žák užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé procesů v proměnách a vztazích
metody uplatňované v současném výtvarném umění a
digitálních médiích – počítačová grafika, fotografie,
video, animace

Reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání
ostatními smysly – vědomé vnímání a uplatnění
mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě; reflexe
ostatních uměleckých druhů (hudebních, dramatických)

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
VV-9-1-03-b žák k tvorbě užívá některé metody
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních
metody uplatňované v současném výtvarném umění a médiích – počítačová grafika, fotografie, video, animace
digitálních médiích – počítačová grafika, fotografie,
video, animace

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie,
představ a osobních zkušeností – manipulace s objekty,
pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby
a kresby, uspořádání prostoru, celku vizuálně
obrazných vyjádření a vyjádření proměn; výběr,
uplatnění a interpretace

VV-9-1-03 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

Vnímá kulturu, tradice. Zformuluje vlastními slovy své
pocity z uměleckého díla, vyjádří vlastní postoj

VV-9-1-03-c žák 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
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VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření

VV-9-1-04-a žák vybírá, kombinuje a vytváří prostředky
pro vlastní osobité vyjádření

Typy vizuálně obrazných vyjádření – hračky, objekty,
ilustrace textů, volná malba, skulptura, plastika,
animovaný film, komiks, fotografie, elektronický obraz,
reklama, vizualizované dramatické akce, komunikační
grafika; rozlišení, výběr a uplatnění pro vlastní tvůrčí
záměry

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření

VV-9-1-04-b žák porovnává a hodnotí účinky vybraných
výtvarných prostředků s účinky již existujících i běžně
užívaných vizuálně obrazných vyjádření

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko
jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické),
hledisko jejich motivace (fantazijní, symbolická,
založená na smyslovém vnímání, racionálně
konstruktivní, expresivní); reflexe a vědomé uplatnění
při vlastních tvůrčích činnostech

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu

VV-9-1-05-a žák rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku v rovině
subjektivního účinku

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko
jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické),
hledisko jejich motivace (fantazijní, symbolická,
založená na smyslovém vnímání, racionálně
konstruktivní, expresivní); reflexe a vědomé uplatnění
při vlastních tvůrčích činnostech

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu

VV-9-1-05-b žák rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině sociálně utvářeného i symbolického
obsahu

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko
jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické),
hledisko jejich motivace (fantazijní, symbolická,
založená na smyslovém vnímání, racionálně
konstruktivní, expresivní); reflexe a vědomé uplatnění
při vlastních tvůrčích činnostech

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků

VV-9-1-06-a žák interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti

Umění 1.pol 20. st.

544

UČEBNÍ OSNOVY: VÝTVARNÁ VÝCHOVA
VÝTVARNÁ VÝCHOVA

8. ročník

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků

VV-9-1-06-b žák vychází při interpretaci děl svých i
ostatních ze svých znalostí historických souvislostí i z
osobních zkušeností a prožitků

Umění 1.pol 20. st.

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

VV-9-1-07-a žák porovnává na konkrétních příkladech
různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření

Osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a
zdůvodňování; důvody vzniku odlišných interpretací
vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených
a přejatých), kritéria jejich porovnávání, jejich
zdůvodňování

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

VV-9-1-07-b žák vysvětluje na konkrétních příkladech své Proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a
postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření vlastních
podmíněnosti svých hodnotových soudů
děl i děl výtvarného umění; historické, sociální a
kulturní souvislosti

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci

VV-9-1-08-a žák ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci

VV-9-1-08-b žák nalézá vhodnou formu pro komunikační Proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a
účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření vlastních
vizuálně obrazných vyjádření prezentaci
děl i děl výtvarného umění; historické, sociální a
kulturní souvislosti

Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření –
utváření a uplatnění komunikačního obsahu;
vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s
respektováním záměru autora; prezentace ve veřejném
prostoru, mediální prezentace
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

9. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

ŠVP výstupy

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
VV-9-1-01-a žák vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

Učivo
Prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary,
objemy, světlostní a barevné kvality, textury; vztahy a
uspořádání prvků v ploše, objemu, prostoru a v
časovém průběhu (podobnost, kontrast, rytmus,
dynamické proměny, struktura), ve statickém i
dynamickém vizuálně obrazném vyjádření

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
VV-9-1-01-b žák uplatňuje co nejširší škálu prvků vizuálně Barevné spektrum, teplé a studené barvy, barvy
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
obrazných vyjádření a jejich vztahů pro vyjádření
primární a sekundární, míchá barvy, vrství,
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků
experimentuje, studijní kresba – tužka, perokresba
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
VV-9-1-01-c žák variuje různé vlastnosti prvků a jejich
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů pro získání osobitých výsledků
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

Pastelka, vodovky, tempery, křída, tuž, tisk, frotáž,
tužka, rudka, uhel, techniky komiksu, městotvorné a
krajinotvorné prvky
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9. ročník

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
VV-9-1-02-a žák užívá vizuálně obrazná vyjádření k
Kresba, malba, tisk, grafika, grafika na pc, práce podle
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných modelu, reklama, plakát, užité umění, film, studijní
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z ostatními smysly
kresba – zátiší, krajina a město, architektura
představ a fantazie
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
VV-9-1-02-b žák užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
zaznamenání podnětů z představ a fantazie
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie

Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru
a časovém průběhu – vyjádření vztahů, pohybu a
proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, světlostní,
barevné, plastické a prostorové prostředky a
prostředky vyjadřující časový průběh) ve statickém i
dynamickém vyjádření

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
VV-9-1-03-a žák užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé procesů v proměnách a vztazích
metody uplatňované v současném výtvarném umění a
digitálních médiích – počítačová grafika, fotografie,
video, animace

Reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání
ostatními smysly – vědomé vnímání a uplatnění
mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě; reflexe
ostatních uměleckých druhů (hudebních, dramatických)

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
VV-9-1-03-b žák k tvorbě užívá některé metody
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních
metody uplatňované v současném výtvarném umění a médiích – počítačová grafika, fotografie, video, animace
digitálních médiích – počítačová grafika, fotografie,
video, animace

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie,
představ a osobních zkušeností – manipulace s objekty,
pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby
a kresby, uspořádání prostoru, celku vizuálně
obrazných vyjádření a vyjádření proměn; výběr,
uplatnění a interpretace

VV-9-1-03 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

Vnímá kulturu, tradice. Zformuluje vlastními slovy své
pocity z uměleckého díla, vyjádří vlastní postoj

VV-9-1-03-c žák 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
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9. ročník

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření

VV-9-1-04-a žák vybírá, kombinuje a vytváří prostředky
pro vlastní osobité vyjádření

Typy vizuálně obrazných vyjádření – hračky, objekty,
ilustrace textů, volná malba, skulptura, plastika,
animovaný film, komiks, fotografie, elektronický obraz,
reklama, vizualizované dramatické akce, komunikační
grafika; rozlišení, výběr a uplatnění pro vlastní tvůrčí
záměry

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření

VV-9-1-04-b žák porovnává a hodnotí účinky vybraných
výtvarných prostředků s účinky již existujících i běžně
užívaných vizuálně obrazných vyjádření

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko
jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické),
hledisko jejich motivace (fantazijní, symbolická,
založená na smyslovém vnímání, racionálně
konstruktivní, expresivní); reflexe a vědomé uplatnění
při vlastních tvůrčích činnostech

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu

VV-9-1-05-a žák rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku a v rovině
subjektivního účinku

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko
jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické),
hledisko jejich motivace (fantazijní, symbolická,
založená na smyslovém vnímání, racionálně
konstruktivní, expresivní); reflexe a vědomé uplatnění
při vlastních tvůrčích činnostech

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu

VV-9-1-05-b žák rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině sociálně utvářeného i symbolického
obsahu

Krajinotvorné prvky, užité umění, umění v parteru
města a krajiny, vliv a působení reklamy (film, tv,
elektronická media, tisk)

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků

VV-9-1-06-a žák interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti

Umění 2. pol 20. st. po současné umění
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9. ročník

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků

VV-9-1-06-b žák vychází při interpretaci děl svých i
ostatních ze svých znalostí historických souvislostí i z
osobních zkušeností a prožitků

Umění 2. pol 20. st. po současné umění

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

VV-9-1-07-a žák porovnává na konkrétních příkladech
různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření

Osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a
zdůvodňování; důvody vzniku odlišných interpretací
vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených
a přejatých), kritéria jejich porovnávání, jejich
zdůvodňování

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

VV-9-1-07-b žák vysvětluje na konkrétních příkladech své Proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a
postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření vlastních
podmíněnosti svých hodnotových soudů
děl i děl výtvarného umění; historické, sociální a
kulturní souvislosti

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci

VV-9-1-08-a žák ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci

VV-9-1-08-b žák nalézá vhodnou formu pro komunikační Proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a
účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření vlastních
vizuálně obrazných vyjádření prezentaci
děl i děl výtvarného umění; historické, sociální a
kulturní souvislosti

Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření –
utváření a uplatnění komunikačního obsahu;
vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s
respektováním záměru autora; prezentace ve veřejném
prostoru, mediální prezentace
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TĚLESNÁ VÝCHOVA
Počet vyučovacích hodin za týden
Celkem
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Název předmětu

18

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Oblast

Člověk a zdraví

Charakteristika předmětu

Předmět tělesná výchova je zaměřen na rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu. Jeho hlavním cílem je
vytvoření takových návyků, které povedou k celoživotnímu kladnému vztahu žáků k pohybovým aktivitám. Zvláštní
důraz je kladen na propojení zdravého životního stylu a tělesné aktivity. Předpokladem pro osvojování pohybových
dovedností je žákův prožitek z pohybu.
Tělesné výchově jsou na 1. stupni vyučování společně chlapci i dívky a na druhém stupni dochází k rozdělení žáků do
skupin dívek a chlapců. Může dojít k dělení nebo slučování ročníků v rámci hodin tělesné výchovy podle možností
a počtu žáků. Výuka probíhá v tělocvičně, na školním hřišti nebo v přírodě podle podmínek. Předmět se vyučuje
v rozsahu 2 hodin týdně od 1. do 9. ročníku.

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

V rámci tělesné výchovy je každoročně nabízen lyžařský výcvik pro žáky 2. - 9. ročníku.
V rámci prvního stupně je zařazována povinná plavecká výuka v rozsahu 40 vyučovacích hodin, zpravidla rozdělená na
20 hodin ve 3. a 20 hodin ve 4. ročníku. Přednostně je plavecká výuka realizována formou týdenních výjezdů se žáky
a 20 hodinovou intenzivní plaveckou výukou.
Všechny třídy (1. - 9. ročník) jezdí každoročně na školy v přírodě.

Integrace předmětů

•

Tělesná výchova
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Název předmětu

TĚLESNÁ VÝCHOVA
Kompetence k učení:
Metody a způsoby učení, výuka, výsledky učení
Kompetence k řešení problémů:
Analýza problému, plánování řešení, řešení problému
Kompetence komunikativní:

Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Způsob vyjadřování (jeho srozumitelnost a logika), ústní projev, naslouchání, navazování a udržování kontaktu při
komunikaci
Kompetence sociální a personální:
Přípravná fáze práce ve skupině, realizace práce ve skupině, vyhodnocení práce ve skupině
Kompetence občanské:
Respekt k druhým, pravidla, odmítání násilí, aktivní pomoc, samostatné jednání, respekt k právům jednotlivce
Kompetence pracovní:
Plánování, vlastní práce, hodnocení

Způsob hodnocení žáků

V tělesné výchově používáme mimo známek také formativní motivační hodnocení žáků, které vychází ze somatotypu
žáka a je postaveno na posuzování osobních výkonů jednotlivce a jeho zlepšování – bez paušálního porovnávání žáků
podle výkonových norem.
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Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

TV-3-1-01-a soustředí se na správné dýchání a držení těla Cvičení pro správné držení těla – posílení vnitřního
stabilizačního systému, protahování

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
TV-3-1-02-a zvládá s dopomocí i samostatně cviky na
předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nářadí
nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich
zlepšení

Skoky na trampolíně

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
TV-3-1-02-b zvládá cviky s náčiním
předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce
nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich
zlepšení

Cvičení s míčem – přihrávky obouruč na místě, chytání
obouruč na místě, házení na cíl, házení na dálku

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
TV-3-1-02-c projevuje samostatnost, odvahu a vůli ke
předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce zlepšení svého výkonu
nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich
zlepšení

Zlepšování výkonů
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1. ročník

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
TV-3-1-02-d zvládá a zdokonaluje osvojené pohybové
předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce dovednosti dle svých předpokladů a schopností
nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich
zlepšení

Průpravná cvičení – cvičení ve stoji spojném,
rozkročném, cvičení v lehu na zádech, cvičení
koordinace
Rovnovážná a balanční cvičení – stoj na jedné noze,
poskoky na jedné noze, převaly a kolébky, chůze po
lavičce s plněním úkolů, chůze po kladince lavičky
Akrobatická cvičení – průprava na kotoul vpřed,
průprava na stoj na rukou, stoj s oporou o lopatky a
předloktí

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
TV-3-1-02-e zvládá techniku běhu a skoku
předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce
nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich
zlepšení

Lehká atletika – běh přes drobné překážky, rychlý běh
do 25 metrů

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích

TV-3-1-03-a soutěží, hraje a jedná v duchu fair-play

Pohybové hry – hry spojené s během a házením míče

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích

TV-3-1-03-b žák se podílí v družstvu na úspěchu při hraní Jednoduché skupinové hry
her s jednoduchými pravidly

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy

TV-3-1-04-a dodržuje pravidla hry, bezpečného chování,
hygienické zásady

Dodržování pravidel, bezpečné chování, vhodná obuv a
úbor

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci

TV-3-1-05-a reaguje na povely, signály, pokyny a gesta
učitele

Základní pokyny – nástup, pozor, pohov, vpravo v bok,
vlevo v bok, rozchod, nástup na značky aj., společný
pozdrav

Skoky – skok z místa, skok přes překážku, přeskoky
švihadla, přeskok lavičky
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1. ročník

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci

TV-3-1-05-b umí pojmenovat cvičební nářadí a náčiní

Nářadí a náčiní – odrazový můstek, švédská bedna,
koza, kladina, žebřiny atd.

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá
správné základní cvičební polohy

ZTV-3-1-01-a žák zná správné držení těla

Cviky na posilování středu těla

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá
správné základní cvičební polohy

ZTV-3-1-01-b žák během cvičení zaujímá správné polohy

Cviky na posilování středu těla
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Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

TV-3-1-01-b žák kompenzuje jednostrannou zátěž
speciálními cvičeními

Kompenzační cvičení jednostranného zatížení,
sedavého způsobu života

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
TV-3-1-02-a žák zvládá s dopomocí i samostatně cviky na Skoky na trampolíně
předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nářadí
nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich
zlepšení
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
TV-3-1-02-b žák zvládá cviky s náčiním
předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce
nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich
zlepšení

Cvičení s míčem – přihrávky obouruč na místě, chytání
obouruč na místě, házení na cíl, házení na dálku

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
TV-3-1-02-c žák projevuje samostatnost, odvahu a vůli ke Zlepšování výkonů
předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce zlepšení svého výkonu
nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich
zlepšení
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2. ročník

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
TV-3-1-02-d žák zvládá a zdokonaluje osvojené pohybové Průpravná cvičení – cvičení ve stoji spojném,
předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce dovednosti dle svých předpokladů a schopností
rozkročném, cvičení v lehu na zádech, cvičení
nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich
koordinace
zlepšení
Rovnovážná a balanční cvičení – stoj na jedné noze,
poskoky na jedné noze, převaly a kolébky, chůze po
lavičce s plněním úkolů, chůze po kladince lavičky
Akrobatická cvičení – kotoul vpřed, stoj na rukou, stoj s
oporou o lopatky a předloktí
Posilovací cvičení
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
TV-3-1-02-e žák zvládá techniku běhu, startů a skoku
předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce
nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich
zlepšení

Lehká atletika – běh přes překážky, rychlý běh do 25
metrů, starty – nízký a vysoký, štafetové běhy

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
TV-3-1-02-f žák se snaží o pohyb s hudbou
předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce
nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich
zlepšení

Rytmická gymnastika – rytmizace jednoduchých cvičení
podle písní, základní krokové variace

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích

TV-3-1-03-a žák soutěží, hraje a jedná v duchu fair-play

Pohybové hry – hry spojené s během a házením míče

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích

TV-3-1-03-b žák se podílí v družstvu na úspěchu při hraní Základy fotbalu a florbalu
her s jednoduchými pravidly

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy

TV-3-1-04-a žák dodržuje pravidla hry, bezpečného
chování, hygienické zásady

Skoky – skok z místa, skok přes překážku, přeskoky
švihadla, přeskok lavičky, skok daleký

Dodržování pravidel, bezpečné chování, vhodná obuv a
úbor
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2. ročník

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci

TV-3-1-05-a žák reaguje na povely, signály, pokyny a
gesta učitele

Základní povely – nástup, pozor, pohov, vpravo v bok,
vlevo v bok, rozchod, nástup na značky aj., společný
pozdrav

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci

TV-3-1-05-b žák umí pojmenovat cvičební nářadí a náčiní Nářadí a náčiní – odrazový můstek, švédská bedna,
koza, kladina, žebřiny atd.

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením

ZTV-3-1-02-a žák zvládne speciální cvičení dle svých
oslabení

Nápravná cvičení

557

UČEBNÍ OSNOVY: TĚLESNÁ VÝCHOVA
TĚLESNÁ VÝCHOVA
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3. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

TV-3-1-01-b žák kompenzuje jednostrannou zátěž
speciálními cvičeními

Kompenzační cvičení jednostranného zatížení,
sedavého způsobu života

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
TV-3-1-02-a žák zvládá s dopomocí i samostatně cviky na Skoky na trampolíně, skok na švédskou bednu nebo
předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nářadí
kozu, chůze po kladině
nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich
zlepšení
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
TV-3-1-02-b žák zvládá cviky s náčiním
předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce
nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich
zlepšení

Cvičení s míčem – přihrávky obouruč na místě, chytání
obouruč na místě, házení na cíl, házení na dálku

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
TV-3-1-02-c žák projevuje samostatnost, odvahu a vůli ke Zlepšování výkonů
předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce zlepšení svého výkonu
nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich
zlepšení
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3. ročník

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
TV-3-1-02-d žák zvládá a zdokonaluje osvojené pohybové Průpravná cvičení – cvičení ve stoji spojném,
předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce dovednosti dle svých předpokladů a schopností
rozkročném, cvičení v lehu na zádech, cvičení
nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich
koordinace
zlepšení
Rovnovážná a balanční cvičení – stoj na jedné noze,
poskoky na jedné noze, převaly a kolébky, chůze po
lavičce s plněním úkolů, chůze po kladince lavičky
Akrobatická cvičení – kotoul vpřed, kotoul ze stoje
spojného i rozkročného, stoj na rukou, stoj s oporou o
lopatky a předloktí
Posilovací cvičení
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
TV-3-1-02-e žák zvládá techniku běhu, startů a skoku
předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce
nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich
zlepšení

Lehká atletika – běh přes překážky, rychlý běh do 50
metrů, starty – nízký a vysoký, štafetové běhy

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
TV-3-1-02-f žák se snaží o pohyb s hudbou
předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce
nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich
zlepšení

Rytmická gymnastika – rytmizace jednoduchých cvičení
podle písní, základní krokové variace

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích

TV-3-1-03-a žák soutěží, hraje a jedná v duchu fair-play

Pohybové hry – hry spojené s během a házením míče

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích

TV-3-1-03-b žák se podílí v družstvu na úspěchu při hraní Základy fotbalu a florbalu
her s jednoduchými pravidly

Skoky – skok z místa, skok přes překážku, přeskoky
švihadla, přeskok lavičky, skok daleký, skok na
překážku, trojskok
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3. ročník

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy

TV-3-1-04-a žák dodržuje pravidla hry, bezpečného
chování, hygienické zásady

Dodržování pravidel, bezpečné chování, vhodná obuv a
úbor

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci

TV-3-1-05-a žák reaguje na povely, signály, pokyny a
gesta učitele

Základní povely – nástup, pozor, pohov, vpravo v bok,
vlevo v bok, rozchod, nástup na značky aj., společný
pozdrav

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci

TV-3-1-05-b žák umí pojmenovat cvičební nářadí a náčiní Nářadí a náčiní – odrazový můstek, švédská bedna,
koza, kladina, žebřiny atd.

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením

ZTV-3-1-02-a žák zvládne speciální cvičení dle svých
oslabení

Nápravná cvičení

TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje
hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními
předpoklady základní plavecké dovednosti

TV-5-1-11-a žák zvládá základy plavání

Dýchání do vody

TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje
hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními
předpoklady základní plavecké dovednosti

TV-5-1-11-b žák dodržuje hygienu plavání

TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky
sebezáchrany a bezpečnosti

TV-5-1-12-a žák zvládá prvky sebezáchrany a bezpečnosti Zásady bezpečnosti při plavání i pohybu v bazénu

Osvojování plaveckých dovedností
Základní hygiena při plaveckém výcviku (sprchování,
mytí mýdlem, plavky, čepice)
Sebeobsluha
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4. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti

TV-5-1-01-a žák zvládá s dopomocí i samostatně cviky na Cvičení na lavičkách, skoky na trampolíně, skok na
nářadí
švédskou bednu nebo kozu, chůze po kladině

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti

TV-5-1-01-b žák projevuje samostatnost, odvahu a vůli ke Zlepšování výkonů
zlepšení svého výkonu

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti

TV-5-1-01-c žák zvládá a zdokonaluje osvojené pohybové Průpravná cvičení – cvičení ve stoji spojném,
dovednosti dle svých předpokladů a schopností
rozkročném, cvičení v lehu na zádech, cvičení
koordinace
Rovnovážná a balanční cvičení – stoj na jedné noze,
poskoky na jedné noze, převaly a kolébky, chůze po
lavičce s plněním úkolů, chůze po kladince lavičky
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4. ročník
Akrobatická cvičení – stoj na rukou, stoj s oporou o
lopatky a předloktí
Posilovací cvičení

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti

TV-5-1-01-d žák zvládá techniku běhu, startů a skoku

Lehká atletika – běh přes překážky, rychlý běh do 50
metrů, starty – nízký a vysoký, štafetové běhy

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti

TV-5-1-01-e žák umí několik souvislých přeskoků přes
švihadlo, dokáže se odrážet z jedné nohy, z obou nohou

Přeskoky švihadla, odraz

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti

TV-5-1-01-f žák se snaží o pohyb s hudbou

Rytmická gymnastika – rytmizace jednoduchých cvičení
podle písní, základní krokové variace

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti

TV-5-1-01-g žák se učí zpracovat míčovou přihrávku a
dále míč odehrát

Cvičení s míčem – přihrávky obouruč na místě, chytání
obouruč na místě, házení na cíl, házení na dálku,
míčové hry

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti

TV-5-1-01-h žák se pokusí o správné provedení kotoulu

Kotoul vpřed, kotoul ze stoje spojného i rozkročného,
dva kotouly za sebou

Skoky – skok z místa, skok přes překážku, přeskoky
švihadla, přeskok lavičky, přeskok pruhu širokého 50100 cm, skok daleký, skok na překážku, trojskok
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4. ročník

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením

TV-5-1-02-a žák kompenzuje jednostrannou zátěž
speciálními cvičeními

Kompenzační cvičení jednostranného zatížení,
sedavého způsobu života

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením

TV-5-1-02-b žák se soustředí na správné dýchání, držení
těla a rovnováhy

Správné dýchání, držení těla

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením

TV-5-1-02-c žák nacvičuje základní techniku chůze a běhu Překonání přírodních překážek, pravidla chování v
i se zátěží v různém terénu
přírodě, chůze k vzdálenému cíli (8-15 km)

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením

TV-5-1-02-d žák se učí orientovat v přírodě podle značek Orientace v terénu

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
TV-5-1-03-a žák si zvolí pohybovou aktivitu dle svých
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří schopností
varianty osvojených pohybových her

Fyzické testy

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
TV-5-1-03-b žák vytváří varianty jednoduchých
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří pohybových her
varianty osvojených pohybových her

Pohybové hry

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka

TV-5-1-04-a žák reaguje na povely, signály, pokyny a
gesta učitele

Základní povely – nástup, pozor, pohov, vpravo v bok,
vlevo v bok, rozchod, nástup na značky aj., společný
pozdrav, chůze na počítání

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka

TV-5-1-04-b žák dodržuje pravidla hry, bezpečného
chování, hygienické zásady

Dodržování pravidel, bezpečné chování, vhodná obuv a
úbor
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4. ročník

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti

TV-5-1-05-a žák svými slovy zhodnotí spolužákovo
provedení vybrané pohybové dovednosti

Kotoul vpřed, kotoul ze stoje spojného i rozkročného,
dva kotouly za sebou

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti

TV-5-1-05-b žák upraví jsou pohybovou činnost na
základě učitelova pokynu

Základní povely – nástup, pozor, pohov, vpravo v bok,
vlevo v bok, rozchod, nástup na značky aj., společný
pozdrav, chůze na počítání

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her TV-5-1-06-a žák soutěží, hraje a jedná v duchu fair-play
a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví

Pohybové hry – hry spojené s během a házením míče

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her TV-5-1-06-b žák se podílí v družstvu na úspěchu při hraní Základy fotbalu a florbalu
a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
her s jednoduchými pravidly
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

TV-5-1-07-a žák umí pojmenovat cvičební nářadí a náčiní Nářadí a náčiní – odrazový můstek, švédská bedna,
koza, kladina, žebřiny atd.

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a
soutěže na úrovni třídy

TV-5-1-08-a žák zorganizuje pohybovou aktivitu pro
spolužáky

Plánování a realizace pohybové aktivity

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky

TV-5-1-09-a žák dokáže pomocí metru a stopek změřit
sportovní výkon

Měření sportovních výkonů

TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
TV-5-1-10-a žák je seznámen s informačními zdroji v
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v oblasti sportu
místě bydliště; samostatně získá potřebné informace

Média, odborná literatura
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4. ročník

TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
TV-5-1-10-b žák vyhledá informace o sportovních akcích
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v ve svém okolí
místě bydliště; samostatně získá potřebné informace

Média, odborná literatura

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování

Nápravná cvičení

ZTV-5-1-01-a žák zná vhodná speciální cvičení pro
nápravu svého oslabení

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních cvičení; ZTV-5-1-02-a žák zná základní techniku speciálních
koriguje techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, podle cvičení
pokynů učitele

Nápravná cvičení

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních cvičení; ZTV-5-1-02-b žák upraví techniku cvičení dle pokynů
koriguje techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, podle učitele
pokynů učitele

Nápravná cvičení

ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením

ZTV-5-1-03-a žák ví, která cvičení jsou pro jeho oslabení
vhodná či nevhodná

Bezpečnost při cvičení

TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje
hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními
předpoklady základní plavecké dovednosti

TV-5-1-11-a žák zvládá základy plavání

Dýchání do vody

TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje
hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními
předpoklady základní plavecké dovednosti

TV-5-1-11-b žák dodržuje hygienu plavání

TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky
sebezáchrany a bezpečnosti

TV-5-1-12-a žák zvládá prvky sebezáchrany a bezpečnosti Zásady bezpečnosti při plavání i pohybu v bazénu

Osvojování plaveckých dovedností
Základní hygiena při plaveckém výcviku (sprchování,
mytí mýdlem, plavky, čepice)
Sebeobsluha
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Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti

TV-5-1-01-a žák zvládá s dopomocí i samostatně cviky na Cvičení na lavičkách, skoky na trampolíně, skok na
nářadí
švédskou bednu nebo kozu, chůze po kladině

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti

TV-5-1-01-b žák projevuje samostatnost, odvahu a vůli ke Zlepšování výkonů
zlepšení svého výkonu

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti

TV-5-1-01-c žák zvládá a zdokonaluje osvojené pohybové Průpravná cvičení – cvičení ve stoji spojném,
dovednosti dle svých předpokladů a schopností
rozkročném, cvičení v lehu na zádech, cvičení
koordinace
Rovnovážná a balanční cvičení – stoj na jedné noze,
poskoky na jedné noze, převaly a kolébky, chůze po
lavičce s plněním úkolů, chůze po kladince lavičky
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5. ročník
Akrobatická cvičení – stoj na rukou, stoj s oporou o
lopatky a předloktí
Posilovací cvičení

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti

TV-5-1-01-d žák zvládá techniku běhu, startů a skoku

Lehká atletika – běh přes překážky, rychlý běh do 50
metrů, starty – nízký a vysoký, štafetové běhy

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti

TV-5-1-01-e žák umí několik souvislých přeskoků přes
švihadlo, dokáže se odrážet z jedné nohy, z obou nohou

Přeskoky švihadla, odraz

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti

TV-5-1-01-f žák se snaží o pohyb s hudbou

Rytmická gymnastika – rytmizace jednoduchých cvičení
podle písní, základní krokové variace

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti

TV-5-1-01-g žák se učí zpracovat míčovou přihrávku a
dále míč odehrát

Cvičení s míčem – přihrávky obouruč na místě, chytání
obouruč na místě, házení na cíl, házení na dálku,
míčové hry

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti

TV-5-1-01-h žák se pokusí o správné provedení kotoulu

Kotoul vpřed, kotoul ze stoje spojného i rozkročného,
dva kotouly za sebou

Skoky – skok z místa, skok přes překážku, přeskoky
švihadla, přeskok lavičky, přeskok pruhu širokého 50100 cm, skok daleký, skok na překážku, trojskok
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TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením

TV-5-1-02-a žák kompenzuje jednostrannou zátěž
speciálními cvičeními

Kompenzační cvičení jednostranného zatížení,
sedavého způsobu života

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením

TV-5-1-02-b žák soustředí se na správné dýchání, držení
těla a rovnováhy

Správné dýchání, držení těla

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením

TV-5-1-02-c žák nacvičuje základní techniku chůze a běhu Překonání přírodních překážek, pravidla chování v
i se zátěží v různém terénu
přírodě, chůze k vzdálenému cíli (8-15 km)

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením

TV-5-1-02-d žák se učí orientovat v přírodě podle značek Orientace v terénu

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
TV-5-1-03-a žák si zvolí pohybovou aktivitu dle svých
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří schopností
varianty osvojených pohybových her

Fyzické testy

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
TV-5-1-03-b žák vytváří varianty jednoduchých
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří pohybových her
varianty osvojených pohybových her

Pohybové hry

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka

TV-5-1-04-a žák reaguje na povely, signály, pokyny a
gesta učitele

Základní povely – nástup, pozor, pohov, vpravo v bok,
vlevo v bok, rozchod, nástup na značky aj., společný
pozdrav, chůze na počítání

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka

TV-5-1-04-b žák dodržuje pravidla hry, bezpečného
chování, hygienické zásady

Dodržování pravidel, bezpečné chování, vhodná obuv a
úbor
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TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti

TV-5-1-05-a žák svými slovy zhodnotí spolužákovo
provedení vybrané pohybové dovednosti

Kotoul vpřed, kotoul ze stoje spojného i rozkročného,
dva kotouly za sebou

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti

TV-5-1-05-b žák upraví jsou pohybovou činnost na
základě učitelova pokynu

Základní povely – nástup, pozor, pohov, vpravo v bok,
vlevo v bok, rozchod, nástup na značky aj., společný
pozdrav, chůze na počítání

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her TV-5-1-06-a žák soutěží, hraje a jedná v duchu fair-play
a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví

Pohybové hry – hry spojené s během a házením míče

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her TV-5-1-06-b žák se podílí v družstvu na úspěchu při hraní Základy fotbalu a florbalu
a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
her s jednoduchými pravidly
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

TV-5-1-07-a žák umí pojmenovat cvičební nářadí a náčiní Nářadí a náčiní – odrazový můstek, švédská bedna,
koza, kladina, žebřiny atd.

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a
soutěže na úrovni třídy

TV-5-1-08-a žák zorganizuje pohybovou aktivitu pro
spolužáky

Plánování a realizace pohybové aktivity

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky

TV-5-1-09-a žák dokáže pomocí metru a stopek změřit
sportovní výkon

Měření sportovních výkonů

TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
TV-5-1-10-a žák je seznámen s informačními zdroji v
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v oblasti sportu
místě bydliště; samostatně získá potřebné informace

Média, odborná literatura
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TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
TV-5-1-10-b žák vyhledá informace o sportovních akcích
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v ve svém okolí
místě bydliště; samostatně získá potřebné informace

Média, odborná literatura

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování

Nápravná cvičení

ZTV-5-1-01-a žák zná vhodná speciální cvičení pro
nápravu svého oslabení

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních cvičení; ZTV-5-1-02-a žák zná základní techniku speciálních
koriguje techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, podle cvičení
pokynů učitele

Nápravná cvičení

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních cvičení; ZTV-5-1-02-b žák upraví techniku cvičení dle pokynů
koriguje techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, podle učitele
pokynů učitele

Nápravná cvičení

ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením

Bezpečnost při cvičení

ZTV-5-1-03-a žák ví, která cvičení jsou pro jeho oslabení
vhodná či nevhodná
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6. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

TV-9-1-01-a žák chápe význam pohybu pro zdraví

Hodnota a podpora zdraví

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

TV-9-1-02-a žák rozvíjí svou tělesnou zdatnost, volí
vhodný kondiční program

Přehazovaná – přihrávka, zápas. Házená – herní
činnost, přihrávka, střelba, utkání.; Rozvoj tělesné
zdatnosti

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly

TV-9-1-03-a žák dbá na prevenci jednostranného zatížení Rozcvička, protažení

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší

TV-9-1-04-a žák si je vědom škodlivosti dopingu

Hodnota a podpora zdraví – prevence a intervence

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví

TV-9-1-04-b žák zvládne upravit pohybovou činnost
vzhledem ke klimatickým podmínkám a prostředí

Hodnota a podpora zdraví – odpovědnost jedince za
zdraví
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pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
TV-9-1-05-a žák se chová bezpečně v nestandardním
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního prostředí; v případě potřeby poskytne první pomoc při
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí sportu
jim svou činnost

Dopravní výchova, ochrana člověka za mimořádných
událostí

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech

TV-9-2-01-a žák si osvojil pohybové dovednosti a dokáže Míčové hry, týmové hry, pohybové hry.
je použít při hře či soutěži

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny

TV-9-2-02-a žák je schopen sebekontroly a sebereflexe
při provádění konkrétních činností během TV

Seberegulace a sebeorganizace – cvičení sebekontroly,
sebereflexe, stanovení osobních cílů a postupných
kroků

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
TV-9-3-01-a žák zná názvosloví osvojovaných činností
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů,
uživatele internetu

Gymnastika – Akrobacie, přeskoky, hrazda, kladina,
kruhy; aktivně používá názvosloví sportovních činností i
náčiní

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu

TV-9-3-02-a žák uplatňuje olympijské myšlenky – fair
play, respekt, ochrana přírody, pomoc

Kopaná – vedení míče, uvolňování, obcházení soupeře,
herní kombinace, utkání, pokutový kop, zápas; přístup
fair play, respekt, pomoc, ochrana přírody při
sportovních aktivitách

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

TV-9-3-03-a žák zvládá komunikaci v týmu a spolupráci

Florbal – vedení míčku, přihrávka po zemi, vhazování
míčku, střelba z místa, obcházení soupeře, činnosti
brankáře, chytání, pohyb v brankovišti, utkání, nájezd;
komunikace v týmu, taktika
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6. ročník

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora

TV-9-3-04-a žák zná a aplikuje práva a povinnosti
jednotlivých rolí při TV – hráč, rozhodčí, divák,
organizátor

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí

TV-9-3-05-a žák měří, eviduje a hodnotí výkony pohybové Atletika – skok do dálky a skok do výšky, běh
činnosti

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché TV-9-3-06-a žák je schopen připravit jednoduchou
turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy;
sportovní akci v rámci školy
spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

Košíková – základy herních systémů, útočný systém,
herní činnost, přihrávka, střelba, vhazovaní, rozskok,
utkání, trestné body, zápas; práva a povinnosti všech
účastníků hry

Vybíjená – házení a chytání míče, týmová vybíjená, hra
všichni proti všem; organizace sportovní akce v rámci
třídy

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

TV-9-3-07-a žák prezentuje své informace o pohybových Osobnostní a sociální rozvoj – vztah k sobě samému a k
činnostech
druhým lidem

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

ZTV-9-1-01-a žák cílevědomě pracuje na nápravě svého
oslabení

Nápravná cvičení

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého ZTV-9-1-02-a žák zná vhodná speciální cvičení pro
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení
nápravu svého oslabení
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení

Nápravná cvičení

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního oslabení

Nápravná cvičení

ZTV-9-1-03-a žák ví, která cvičení jsou pro jeho oslabení
nevhodná a vyhýbá se jim
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7. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence pracovní

•

Kompetence občanské

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

TV-9-1-01-a žák chápe význam pohybu pro zdraví

Hodnota a podpora zdraví

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

TV-9-1-02-a žák rozvíjí svou tělesnou zdatnost, volí
vhodný kondiční program

Přehazovaná – přihrávka, zápas. Házená – herní
činnost, přihrávka, střelba, utkání.; Rozvoj tělesné
zdatnosti

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly

TV-9-1-03-a žák dbá na prevenci jednostranného zatížení Rozcvička, protažení

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší

TV-9-1-04-a žák si je vědom škodlivosti dopingu

Hodnota a podpora zdraví – prevence a intervence

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví

TV-9-1-04-b žák zvládne upravit pohybovou činnost
vzhledem ke klimatickým podmínkám a prostředí

Hodnota a podpora zdraví – odpovědnost jedince za
zdraví
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7. ročník

pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
TV-9-1-05-a žák se chová bezpečně v nestandardním
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního prostředí; v případě potřeby poskytne první pomoc při
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí sportu
jim svou činnost

Dopravní výchova, ochrana člověka za mimořádných
událostí

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech

TV-9-2-01-a žák si osvojil pohybové dovednosti a dokáže Míčové hry, týmové hry, pohybové hry.
je použít při hře či soutěži

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny

TV-9-2-02-a žák je schopen sebekontroly a sebereflexe
při provádění konkrétních činností během TV

Seberegulace a sebeorganizace – cvičení sebekontroly,
sebereflexe, stanovení osobních cílů a postupných
kroků

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
TV-9-3-01-a žák zná názvosloví osvojovaných činností
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů,
uživatele internetu

Gymnastika – Akrobacie, přeskoky, hrazda, kladina,
kruhy; aktivně používá názvosloví sportovních činností i
náčiní

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu

TV-9-3-02-a žák uplatňuje olympijské myšlenky – fair
play, respekt, ochrana přírody, pomoc

Kopaná – vedení míče, uvolňování, obcházení soupeře,
herní kombinace, utkání, pokutový kop, zápas; přístup
fair play, respekt, pomoc, ochrana přírody při
sportovních aktivitách

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

TV-9-3-03-a žák zvládá komunikaci v týmu a spolupráci

Florbal – vedení míčku, přihrávka po zemi, vhazování
míčku, střelba z místa, obcházení soupeře, činnosti
brankáře, chytání, pohyb v brankovišti, utkání, nájezd;
komunikace v týmu, taktika
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7. ročník

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora

TV-9-3-04-a žák zná a aplikuje práva a povinnosti
jednotlivých rolí při TV – hráč, rozhodčí, divák,
organizátor

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí

TV-9-3-05-a žák měří, eviduje a hodnotí výkony pohybové Atletika – skok do dálky a skok do výšky, běh
činnosti

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché TV-9-3-06-a žák je schopen připravit jednoduchou
turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy;
sportovní akci v rámci školy
spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

Košíková – základy herních systémů, útočný systém,
herní činnost, přihrávka, střelba, vhazovaní, rozskok,
utkání, trestné body, zápas; práva a povinnosti všech
účastníků hry

Vybíjená – házení a chytání míče, týmová vybíjená, hra
všichni proti všem; organizace sportovní akce v rámci
třídy

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

TV-9-3-07-a žák prezentuje své informace o pohybových Osobnostní a sociální rozvoj – vztah k sobě samému a k
činnostech
druhým lidem

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

ZTV-9-1-01-a žák cílevědomě pracuje na nápravě svého
oslabení

Nápravná cvičení

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého ZTV-9-1-02-a žák zná vhodná speciální cvičení pro
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení
nápravu svého oslabení
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení

Nápravná cvičení

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního oslabení

Nápravná cvičení

ZTV-9-1-03-a žák ví, která cvičení jsou pro jeho oslabení
nevhodná a vyhýbá se jim
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8. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

TV-9-1-01-a žák chápe význam pohybu pro zdraví

Hodnota a podpora zdraví

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

TV-9-1-02-a žák rozvíjí svou tělesnou zdatnost, volí
vhodný kondiční program

Přehazovaná – přihrávka, zápas. Házená – herní
činnost, přihrávka, střelba, utkání.; Rozvoj tělesné
zdatnosti

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly

TV-9-1-03-a žák dbá na prevenci jednostranného zatížení Rozcvička, protažení

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší

TV-9-1-04-a žák si je vědom škodlivosti dopingu

Hodnota a podpora zdraví – prevence a intervence

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví

TV-9-1-04-b žák zvládne upravit pohybovou činnost
vzhledem ke klimatickým podmínkám a prostředí

Hodnota a podpora zdraví – odpovědnost jedince za
zdraví
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8. ročník

pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
TV-9-1-05-a žák se chová bezpečně v nestandardním
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního prostředí; v případě potřeby poskytne první pomoc při
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí sportu
jim svou činnost

Dopravní výchova, ochrana člověka za mimořádných
událostí

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech

TV-9-2-01-a žák si osvojil pohybové dovednosti a dokáže Míčové hry, týmové hry, pohybové hry.
je použít při hře či soutěži

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny

TV-9-2-02-a žák je schopen sebekontroly a sebereflexe
při provádění konkrétních činností během TV

Seberegulace a sebeorganizace – cvičení sebekontroly,
sebereflexe, stanovení osobních cílů a postupných
kroků

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
TV-9-3-01-a žák zná názvosloví osvojovaných činností
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů,
uživatele internetu

Gymnastika – Akrobacie, přeskoky, hrazda, kladina,
kruhy; aktivně používá názvosloví sportovních činností i
náčiní

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu

TV-9-3-02-a žák uplatňuje olympijské myšlenky – fair
play, respekt, ochrana přírody, pomoc

Kopaná – vedení míče, uvolňování, obcházení soupeře,
herní kombinace, utkání, pokutový kop, zápas; přístup
fair play, respekt, pomoc, ochrana přírody při
sportovních aktivitách

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

TV-9-3-03-a žák zvládá komunikaci v týmu a spolupráci

Florbal – vedení míčku, přihrávka po zemi, vhazování
míčku, střelba z místa, obcházení soupeře, činnosti
brankáře, chytání, pohyb v brankovišti, utkání, nájezd;
komunikace v týmu, taktika

579

UČEBNÍ OSNOVY: TĚLESNÁ VÝCHOVA
TĚLESNÁ VÝCHOVA

8. ročník

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora

TV-9-3-04-a žák zná a aplikuje práva a povinnosti
jednotlivých rolí při TV – hráč, rozhodčí, divák,
organizátor

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí

TV-9-3-05-a žák měří, eviduje a hodnotí výkony pohybové Atletika – skok do dálky a skok do výšky, běh
činnosti

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché TV-9-3-06-a žák je schopen připravit jednoduchou
turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy;
sportovní akci v rámci školy
spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

Košíková – základy herních systémů, útočný systém,
herní činnost, přihrávka, střelba, vhazovaní, rozskok,
utkání, trestné body, zápas; práva a povinnosti všech
účastníků hry

Vybíjená – házení a chytání míče, týmová vybíjená, hra
všichni proti všem; organizace sportovní akce v rámci
třídy

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

TV-9-3-07-a žák prezentuje své informace o pohybových Osobnostní a sociální rozvoj – vztah k sobě samému a k
činnostech
druhým lidem

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

ZTV-9-1-01-a žák cílevědomě pracuje na nápravě svého
oslabení

Nápravná cvičení

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého ZTV-9-1-02-a žák zná vhodná speciální cvičení pro
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení
nápravu svého oslabení
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení

Nápravná cvičení

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního oslabení

Nápravná cvičení

ZTV-9-1-03-a žák ví, která cvičení jsou pro jeho oslabení
nevhodná a vyhýbá se jim
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9. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

TV-9-1-01-a žák chápe význam pohybu pro zdraví

Hodnota a podpora zdraví

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

TV-9-1-02-a žák rozvíjí svou tělesnou zdatnost, volí
vhodný kondiční program

Přehazovaná – přihrávka, zápas. Házená – herní
činnost, přihrávka, střelba, utkání.; Rozvoj tělesné
zdatnosti

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly

TV-9-1-03-a žák dbá na prevenci jednostranného zatížení Rozcvička, protažení

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší

TV-9-1-04-a žák si je vědom škodlivosti dopingu

Hodnota a podpora zdraví – prevence a intervence

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví

TV-9-1-04-b žák zvládne upravit pohybovou činnost
vzhledem ke klimatickým podmínkám a prostředí

Hodnota a podpora zdraví – odpovědnost jedince za
zdraví
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9. ročník

pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
TV-9-1-05-a žák se chová bezpečně v nestandardním
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního prostředí; v případě potřeby poskytne první pomoc při
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí sportu
jim svou činnost

Dopravní výchova, ochrana člověka za mimořádných
událostí

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech

TV-9-2-01-a žák si osvojil pohybové dovednosti a dokáže Míčové hry, týmové hry, pohybové hry.
je použít při hře či soutěži

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny

TV-9-2-02-a žák je schopen sebekontroly a sebereflexe
při provádění konkrétních činností během TV

Seberegulace a sebeorganizace – cvičení sebekontroly,
sebereflexe, stanovení osobních cílů a postupných
kroků

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
TV-9-3-01-a žák zná názvosloví osvojovaných činností
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů,
uživatele internetu

Gymnastika – Akrobacie, přeskoky, hrazda, kladina,
kruhy; aktivně používá názvosloví sportovních činností i
náčiní

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu

TV-9-3-02-a žák uplatňuje olympijské myšlenky – fair
play, respekt, ochrana přírody, pomoc

Kopaná – vedení míče, uvolňování, obcházení soupeře,
herní kombinace, utkání, pokutový kop, zápas; přístup
fair play, respekt, pomoc, ochrana přírody při
sportovních aktivitách

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

TV-9-3-03-a žák zvládá komunikaci v týmu a spolupráci

Florbal – vedení míčku, přihrávka po zemi, vhazování
míčku, střelba z místa, obcházení soupeře, činnosti
brankáře, chytání, pohyb v brankovišti, utkání, nájezd;
komunikace v týmu, taktika
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TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora

TV-9-3-04-a žák zná a aplikuje práva a povinnosti
jednotlivých rolí při TV – hráč, rozhodčí, divák,
organizátor

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí

TV-9-3-05-a žák měří, eviduje a hodnotí výkony pohybové Atletika – skok do dálky a skok do výšky, běh
činnosti

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché TV-9-3-06-a žák je schopen připravit jednoduchou
turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy;
sportovní akci v rámci školy
spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

Košíková – základy herních systémů, útočný systém,
herní činnost, přihrávka, střelba, vhazovaní, rozskok,
utkání, trestné body, zápas; práva a povinnosti všech
účastníků hry

Vybíjená – házení a chytání míče, týmová vybíjená, hra
všichni proti všem; organizace sportovní akce v rámci
třídy

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

TV-9-3-07-a žák prezentuje své informace o pohybových Osobnostní a sociální rozvoj – vztah k sobě samému a k
činnostech
druhým lidem

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

ZTV-9-1-01-a žák cílevědomě pracuje na nápravě svého
oslabení

Nápravná cvičení

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého ZTV-9-1-02-a žák zná vhodná speciální cvičení pro
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení
nápravu svého oslabení
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení

Nápravná cvičení

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního oslabení

Nápravná cvičení

ZTV-9-1-03-a žák ví, která cvičení jsou pro jeho oslabení
nevhodná a vyhýbá se jim
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VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
Počet vyučovacích hodin za týden
Celkem
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Povinný

Název předmětu

2

Povinný

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Oblast

Člověk a zdraví

Charakteristika předmětu

Vzdělávací předmět výchova ke zdraví navazuje svým obsahem na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Žáci se učí
chránit si své zdraví a být za ně plně zodpovědní. Upevňují si hygienické, pracovní, stravovací, zdravotní a jiné návyky,
a to jak teoreticky, tak i prakticky. Současně si rozšiřují své poznatky o rodině, škole, svých vrstevnících a přírodě.
V devátém ročníku se žáci zaměřují hlavně na prevenci rizikového chování.
Žáci se snaží naučit se rozhodovat ve prospěch zdraví a bezpečnosti. Výchova ke zdraví směřuje hlavně k tomu, aby žáci
poznávali sami sebe, pochopili hodnoty zdraví, smysl zdravotní prevence a seznámili se s různým nebezpečím, které
může ohrozit život, a jeho řešením. Jde o poznávání zásadních životních hodnot

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

Integrace předmětů

Vzdělávací předmět výchova ke zdraví je vyučován v 6. a 9. ročníku jako samostatný předmět s 1hodinovou dotací
týdně. Výuka probíhá v klasické kmenové učebně. Žáci získávají teoretické znalosti a praktické dovednosti nejen
v oblasti zdraví, hygieny, prevence, ale i poznatky o sobě, rodině a vrstevnících.
Nadaní žáci mají možnost vlastním studiem a získáváním poznatků z odborné literatury zpracovávat referáty a vést
řízený rozhovor na dané téma se svými spolužáky.

•

Výchova ke zdraví

Kompetence k učení:
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Metody a způsoby učení, výuka, výsledky učení, práce s informacemi, propojování a využití vědomostí
Kompetence k řešení problémů:
Analýza problému, plánování řešení, řešení problému
Kompetence komunikativní:

Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Způsob vyjadřování (jeho srozumitelnost a logika), písemný projev, ústní projev, naslouchání, navazování a udržování
kontaktu při komunikaci
Kompetence sociální a personální:
Přípravná fáze práce ve skupině, realizace práce ve skupině, vyhodnocení práce ve skupině
Kompetence občanské:
Respekt k druhým, pravidla, odmítání násilí, aktivní pomoc, samostatné jednání, respekt k právům jednotlivce
Kompetence pracovní:
Plánování, vlastní práce, hodnocení

Způsob hodnocení žáků

Žáci jsou hodnoceni pedagogem pomocí motivačně formativního hodnocení a/nebo známkou, učí se sebehodnocení
i hodnocení ostatních prostřednictvím popisného jazyka. Hodnocení žáků probíhá s ohledem na individuální specifika
jedince.

585

UČEBNÍ OSNOVY: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě

VZ-9-1-01-a žák respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky

Vztahy mezi lidmi a formy soužití – kamarádství,
přátelství, láska

VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě

VZ-9-1-01-b žák přispívá k utváření dobrých mezilidských Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity –
vztahů v komunitě
vrstevnická skupina, obec

VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě

VZ-9-1-01-c žák vytváří vztah k sobě i ostatním

Osobnostní a sociální rozvoj – Sebepoznání a sebepojetí
– vztah k sobě samému, vztah k druhým lidem; zdravé a
vyrovnané sebepojetí, utváření vědomí vlastní identity

VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě

VZ-9-1-01-d žák ovládá zásady zdravé komunikace

Mezilidské vztahy, komunikace a kooperace –
respektování sebe sama i druhých, přijímání názoru
druhého, empatie; chování podporující dobré vztahy,
aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní
komunikace a kooperace v různých situacích, dopad
vlastního jednání a chování
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6. ročník

VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,
VZ-9-1-02-a žák vysvětlí role členů komunity (rodiny,
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu třídy, spolku)
na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita,
rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví

Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity – rodina,
škola, spolek

VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi VZ-9-1-03-a žák vysvětlí na příkladech přímé souvislosti
tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí vztah mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím
mezi uspokojováním základních lidských potřeb a
hodnotou zdraví

Hodnota a podpora zdraví – složky zdraví a jejich
interakce

VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi VZ-9-1-03-b žák vysvětlí vztah mezi uspokojováním
tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí vztah základních lidských potřeb a hodnotou zdraví
mezi uspokojováním základních lidských potřeb a
hodnotou zdraví

Hodnota a podpora zdraví – základní lidské potřeby a
jejich hierarchie

VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v
nejbližším okolí

VZ-9-1-06-a žák vyjádří vlastní názor k problematice
zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v
nejbližším okolí

Zdravý způsob života a péče o zdraví – Vliv vnějšího a
vnitřního prostředí na zdraví – kvalita ovzduší a vody,
hluk, osvětlení, teplota

VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky

VZ-9-1-07-a žák dává do souvislosti složení stravy a
způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí

Výživa a zdraví – zásady zdravého stravování, pitný
režim, vliv životních podmínek a způsobu stravování na
zdraví; poruchy příjmu potravy

VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky

VZ-9-1-07-b žák v rámci svých možností uplatňuje zdravé Sestavení zdravého jídelníčku
stravovací návyky

VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby
VZ-9-1-08-a žák uplatňuje osvojené preventivní způsoby
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými,
přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se přenosnými, civilizačními a jinými chorobami
se zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá
odbornou pomoc

Ochrana před přenosnými chorobami – základní cesty
přenosu nákaz a jejich prevence, nákazy respirační,
přenosné potravou, získané v přírodě, přenosné krví a
sexuálním kontaktem, přenosné bodnutím hmyzu a
stykem se zvířaty
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VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby
VZ-9-1-08-b žák se svěří se zdravotním problémem a v
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se
se zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá
odbornou pomoc
VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační a
relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci
organismu, překonávání únavy a předcházení
stresovým situacím

Nemoc a úraz

VZ-9-1-10-a žák samostatně využívá osvojené
Stres a jeho vztah ke zdraví – kompenzační, relaxační a
kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regenerační techniky překonávání únavy, stresových
regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení reakcí a posilování duševní odolnosti
stresovým situacím

VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační a VZ-9-1-10-b žák dokáže využít metody psychohygieny
relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci
organismu, překonávání únavy a předcházení
stresovým situacím

Psychohygiena pro předcházení a zvládání stresu

VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií,
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační
obrany proti manipulaci a agresi

VZ-9-1-14-a žák vyhodnotí na základě svých znalostí a
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií,
sekt

Manipulativní reklama a informace – reklamní vlivy,
působení sekt

VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií,
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační
obrany proti manipulaci a agresi

VZ-9-1-14-b žák uplatňuje osvojené dovednosti
komunikační obrany proti manipulaci a agresi

Bezpečné chování a komunikace – komunikace s
vrstevníky a neznámými lidmi, bezpečný pohyb v
rizikovém prostředí, nebezpečí komunikace
prostřednictvím elektronických médií, sebeochrana a
vzájemná pomoc v rizikových situacích a v situacích
ohrožení

VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových
VZ-9-1-15-a žák aktivně předchází situacím ohrožení
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně předchází zdraví a osobního bezpečí
situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí; v případě
potřeby poskytne adekvátní první pomoc

Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví –
bezpečné prostředí ve škole, ochrana zdraví při různých
činnostech
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VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových
VZ-9-1-15-b žák v případě potřeby poskytne adekvátní
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně předchází první pomoc
situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí; v případě
potřeby poskytne adekvátní první pomoc

Bezpečnosti a ochrany zdraví – postup v případě
dopravní nehody (tísňové volání, zajištění bezpečnosti),
poskytnutí první pomoci

VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i
mimořádných událostí

Ochrana člověka za mimořádných událostí – klasifikace
mimořádných událostí, varovný signál a jiné způsoby
varování, základní úkoly ochrany obyvatelstva,
evakuace, činnost po mimořádné události, prevence
vzniku mimořádných událostí

VZ-9-1-16-a žák uplatňuje adekvátní způsoby chování a
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i
mimořádných událostí
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RVP výstupy

9. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

ŠVP výstupy

Učivo

VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,
VZ-9-1-02-b žák uvede příklady pozitivního a negativního Vztahy mezi lidmi a formy soužití - partnerské vztahy,
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, manželství a rodičovství
na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita,
rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví
rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví
VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,
VZ-9-1-02-c žák zvládá problémové situace, stanoví cíle a
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu hodnoty
na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita,
rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví

Seberegulace a sebeorganizace činností a chování –
cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a
zvládání problémových situací; stanovení osobních cílů
a postupných kroků k jejich dosažení; zaujímání
hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností pro
řešení problémů v mezilidských vztazích; pomáhající a
prosociální chování

VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska VZ-9-1-04-a žák posoudí různé způsoby chování lidí z
odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých
vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch
aktivní podpory zdraví

Zdravý způsob života a péče o zdraví – Ochrana před
chronickými nepřenosnými chorobami a před úrazy
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VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska VZ-9-1-04-b žák vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve
odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a
prospěch aktivní podpory zdraví
vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch
aktivní podpory zdraví

Zdravý způsob života a péče o zdraví – preventivní a
léčebná péče

VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností o VZ-9-1-05-a žák usiluje v rámci svých možností a
aktivní podporu zdraví
zkušeností o aktivní podporu zdraví

Zdravý způsob života a péče o zdraví – Odpovědné
chování v situacích úrazu a život ohrožujících stavů
(úrazy v domácnosti, při sportu, na pracovišti, v
dopravě), základy první pomoci

VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností o VZ-9-1-05-b žák usiluje v rámci svých možností a
aktivní podporu zdraví
zkušeností o zdravý denní režim

Zdravý způsob života a péče o zdraví – Tělesná a
duševní hygiena, denní režim – zásady osobní, intimní a
duševní hygieny, otužování, denní režim, vyváženost
pracovních a odpočinkových aktivit, význam pohybu
pro zdraví, pohybový režim

VZ-9-1-09 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

VZ-9-1-09-a žák projevuje odpovědný vztah k sobě
samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého
životního stylu

Podpora zdraví a její formy – prevence a intervence,
působení na změnu kvality prostředí a chování jedince,
odpovědnost jedince za zdraví, podpora zdravého
životního stylu

VZ-9-1-09 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

VZ-9-1-09-b žák dobrovolně se podílí na programech
podpory zdraví v rámci školy a obce

Podpora zdraví a její formy – programy podpory zdraví

VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání,
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k
opačnému pohlaví

VZ-9-1-11-a žák respektuje změny v období dospívání,
vhodně na ně reaguje

Změny v životě člověka a jejich reflexe – Dětství,
puberta, dospívání – tělesné, duševní a společenské
změny
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9. ročník
VZ-9-1-11-b žák kultivovaně se chová k opačnému
pohlaví

Sexuální dospívání a reprodukční zdraví – sexualita jako
součást formování osobnosti

VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se VZ-9-1-12-a žák respektuje význam sexuality v souvislosti Sexuální dospívání a reprodukční zdraví – zdraví
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli reprodukční soustavy
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného
sexuálního chování
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se VZ-9-1-12-b žák chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; odpovědného sexuálního chování
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného
sexuálního chování

Sexuální dospívání a reprodukční zdraví – zdrženlivost,
předčasná sexuální zkušenost, promiskuita; problémy
těhotenství a rodičovství mladistvých; poruchy pohlavní
identity

VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
VZ-9-1-13-a žák uvádí do souvislosti zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových
návykových látek a životní perspektivu mladého
látek a životní perspektivu mladého člověka
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

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence –
Autodestruktivní závislosti – psychická onemocnění,
násilí namířené proti sobě samému, rizikové chování,
násilné chování, těžké životní situace a jejich zvládání,
trestná činnosti, doping ve sportu

VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
VZ-9-1-13-b žák uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými
návykových látek a životní perspektivu mladého
jevy ve škole i mimo ni
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

Skryté formy a stupně individuálního násilí a
zneužívání, sexuální kriminalita – šikana a jiné projevy
násilí; formy sexuálního zneužívání dětí; kriminalita
mládeže;

VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence – komunikace
se službami odborné pomoci

VZ-9-1-13-c žák v případě potřeby vyhledá odbornou
pomoc sobě nebo druhým
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9. ročník

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
VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových
VZ-9-1-15-c žák projevuje odpovědné chování v
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně předchází rizikových situacích silniční a železniční dopravy
situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí; v případě
potřeby poskytne adekvátní první pomoc

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence – dodržování
pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví – bezpečnost v
dopravě, zná rizika silniční a železniční dopravy, vztahy
mezi účastníky silničního provozu včetně zvládání
agresivity
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SVĚT PRÁCE
Počet vyučovacích hodin za týden
Celkem
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

1

1

1

1

1

1

1

0

1

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Název předmětu

8

Povinný

SVĚT PRÁCE

Oblast

Člověk a svět práce

Charakteristika předmětu

Předmět svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních
uživatelských dovedností v různých oborech lidské práce. Zaměřuje se na praktické dovednosti a návyky a doplňuje
celé základní vzdělání o důležitou složku, nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě ve společnosti. Koncepce
vzdělávání vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností
a technikou v jejích rozmanitých podobách a v širších souvislostech. Vedle samostatné činnosti pracují žáci také ve
skupinách – týmech, střídají jednotlivé činnosti, řeší problémové úkoly. Učí se pracovat s různými materiály a osvojují
si základní pracovní dovednosti a zvyky. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad
bezpečnosti a hygieny při práci.

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

Vzdělávací obsah předmětu svět práce je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům.
Předmět se vyučuje od 1. do 7. ročníku a v 9. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně. Výuka probíhá ve třídě, v areálu školy
i mimo něj.
Vzdělávací obsah je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy:
▫ Práce s drobným materiálem
▫ Konstrukční činnosti
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▫ Pěstitelské práce
▫ Příprava pokrmů
Na 2. stupni jsou realizovány tyto tematické okruhy:
▫ Příprava pokrmů (6.ročník)
▫ Práce s technickými materiály (7.ročník)
▫ Svět práce (9. ročník)
V závislosti na věku žáka se postupně buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce
a pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření.

Integrace předmětů

•

Člověk a svět práce

Kompetence k učení:
Metody a způsoby učení, výuka, výsledky učení, práce s informacemi, propojování a využití vědomostí
Kompetence k řešení problémů:
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Analýza problému, plánování řešení, řešení problému, experimentální práce, posouzení a aplikace řešení
Kompetence komunikativní:
Práce s informacemi (jejich výběr, třídění), způsob vyjadřování (jeho srozumitelnost a logika), písemný projev, ústní
projev, naslouchání, navazování a udržování kontaktu při komunikaci
Kompetence sociální a personální:
Přípravná fáze práce ve skupině, realizace práce ve skupině, vyhodnocení práce ve skupině, upevňování vztahů
s druhými, podložená volba osobních cílů
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Kompetence občanské:
Respekt k druhým, pravidla, odmítání násilí, aktivní pomoc, samostatné jednání, respekt k právům jednotlivce
Kompetence pracovní:
Plánování, vlastní práce, hodnocení, profese, podnikatelské myšlení
V 7. ročníku je svět práce realizován prostřednictvím Polytechnických hnízd, které probíhají 1x měsíčně

Poznámky k předmětu v rámci učebního plánu

Způsob hodnocení žáků

V 9. ročníku se završí předmět svět práce závěrečnou ročníkovou prací zaměřenou na téma související s vybranou
střední školou. Na ročníkové práci žáci pokračují i v dalších předmětech – český jazyk, matematika a informatika,
třídnická hodina a vybraný předmět dle tématu práce.
Žáci jsou hodnoceni pedagogem motivačně pomocí formativního hodnocení a/nebo známkou, učí se sebehodnocení
i hodnocení ostatních pomocí popisného jazyka (jednotlivci i skupiny). Hodnocení žáků probíhá s ohledem na
individuální specifika jedince.
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1. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů

SP-3-1-01-a žák udržuje pořádek a čistotu

Pořádek pracovní plochy

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů

SP-3-1-01-b žák dodržuje zásady bezpečnosti práce

Organizace práce, bezpečnost a hygiena

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů

SP-3-1-01-c žák vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů

Práce s drobným materiálem a jeho vlastnostmi –
papír, karton, přírodniny, modelovací hmota

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů

SP-3-1-01-d žák při tvořivých činnostech využívá prvky
lidové tvořivosti

Lidové zvyky a tradice (např. Vánoce, Velikonoce) a
řemesla

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy

SP-3-1-02-a žák pracuje podle slovního návodu a
předlohy

Jednoduché pracovní operace a postupy

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti při SP-3-2-01-a žák montuje a demontuje své práce
práci se stavebnicemi

Práce se stavebnicemi (plošné, prostorové,
konstrukční), sestavování modelů

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti při SP-3-2-01-b žák pracuje podle návodu a předlohy
práci se stavebnicemi

Práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem

597

UČEBNÍ OSNOVY: SVĚT PRÁCE
SVĚT PRÁCE

1. ročník

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a
zhodnotí výsledky pozorování

SP-3-3-01-a žák pozoruje růst rostliny

Pozorování, pěstování rostlin ze semen v místnosti

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a
zhodnotí výsledky pozorování

SP-3-3-01-b žák rozliší základní jedovaté rostliny

Rostliny jedovaté, léčivé, běžné, alergie

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a
zhodnotí výsledky pozorování

SP-3-3-01-c žák zná své případné alergie, dbá na svou
bezpečnost

Rostliny jedovaté, léčivé, běžné, alergie

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny

SP-3-3-02-a žák zná zásady péče o rostliny

Základní podmínky pro pěstování rostlin

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování

SP-3-4-01-a žák pojmenuje základní kuchyňské náčiní
používané při stolování

Základní kuchyňské vybavení používané při stolování

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování

SP-3-4-01-b žák připraví tabuli pro jednoduché stolování Jednoduchá úprava stolu

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování

SP-3-4-01-c žák zná své případné alergie, dbá na svou
bezpečnost

Alergie

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování

SP-3-4-02-a žák ovládá základy správného stolování a
společenského chování

Pravidla správného stolování a hygieny
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Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů

SP-3-1-01-a žák udržuje pořádek a čistotu

Pořádek pracovní plochy

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů

SP-3-1-01-b žák dodržuje zásady bezpečnosti práce

Organizace práce, bezpečnost a hygiena

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů

SP-3-1-01-c žák vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů

Práce s drobným materiálem a jeho vlastnostmi –
papír, karton, přírodniny, modelovací hmota

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů

SP-3-1-01-d žák při tvořivých činnostech využívá prvky
lidové tvořivosti

Lidové zvyky a tradice (např. Vánoce, Velikonoce) a
řemesla

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy

SP-3-1-02-a žák pracuje podle slovního návodu a
předlohy

Jednoduché pracovní operace a postupy

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti při SP-3-2-01-a žák montuje a demontuje své práce
práci se stavebnicemi

Práce se stavebnicemi (plošné, prostorové,
konstrukční), sestavování modelů

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti při SP-3-2-01-b žák pracuje podle návodu a předlohy
práci se stavebnicemi

Práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem
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2. ročník

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a
zhodnotí výsledky pozorování

SP-3-3-01-a žák pozoruje přírodní změny a zhodnotí
výsledky

Pozorování, pěstování rostlin ze semen v místnosti

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a
zhodnotí výsledky pozorování

SP-3-3-01-b žák rozliší základní jedovaté rostliny

Rostliny jedovaté, léčivé, běžné, alergie

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a
zhodnotí výsledky pozorování

SP-3-3-01-c žák zná své případné alergie, dbá na svou
bezpečnost

Rostliny jedovaté, léčivé, běžné, alergie

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny

SP-3-3-02-a žák zná zásady péče o rostliny

Základní podmínky pro pěstování rostlin

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny

SP-3-3-02-b žák pečuje o pokojové rostliny

Pozorování, pěstování rostlin ze semen v místnosti

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny

SP-3-3-02-c žák umí zasít semena

Pozorování, pěstování rostlin ze semen v místnosti

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování

SP-3-4-01-a žák pojmenuje základní kuchyňské náčiní
používané při stolování

Základní kuchyňské vybavení používané při stolování

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování

SP-3-4-01-b žák připraví tabuli pro jednoduché stolování Jednoduchá úprava stolu

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování

SP-3-4-01-c žák umí přichystat jednoduchý studený
pokrm

Příprava jídla dle návodu

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování

SP-3-4-01-d žák zná své případné alergie, dbá na svou
bezpečnost

Alergie

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování

SP-3-4-02-a žák ovládá základy správného stolování a
společenského chování

Pravidla správného stolování a hygieny
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3. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů

SP-3-1-01-a žák udržuje pořádek a čistotu

Pořádek pracovní plochy

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů

SP-3-1-01-b žák dodržuje zásady bezpečnosti práce

Organizace práce, bezpečnost a hygiena

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů

SP-3-1-01-c žák vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů

Práce s drobným materiálem a jeho vlastnostmi –
papír, karton, přírodniny, modelovací hmota, textil,
korálky, drát, folie

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů

SP-3-1-01-d žák při tvořivých činnostech využívá prvky
lidové tvořivosti

Lidové zvyky a tradice (např. Vánoce, Velikonoce) a
řemesla

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy

SP-3-1-02-a žák pracuje podle slovního návodu a
předlohy

Jednoduché pracovní operace a postupy

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti při SP-3-2-01-a montuje a demontuje své práce
práci se stavebnicemi

Práce se stavebnicemi (plošné, prostorové,
konstrukční), sestavování modelů
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3. ročník

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti při SP-3-2-01-b žák pracuje podle návodu a předlohy
práci se stavebnicemi

Práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a
zhodnotí výsledky pozorování

SP-3-3-01-a žák pozoruje přírodní změny a zhodnotí
výsledky

Pozorování, pěstování rostlin ze semen v místnosti

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a
zhodnotí výsledky pozorování

SP-3-3-01-b žák rozliší základní rostliny

Rostliny jedovaté, léčivé, běžné, alergie

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a
zhodnotí výsledky pozorování

SP-3-3-01-c žák zná své případné alergie, dbá na svou
bezpečnost

Rostliny jedovaté, léčivé, běžné, alergie

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny

SP-3-3-02-a žák zná zásady péče o rostliny

Základní podmínky pro pěstování rostlin

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny

SP-3-3-02-b žák pečuje o pokojové rostliny

Pozorování, pěstování rostlin ze semen v místnosti

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny

SP-3-3-02-c žák umí zasít semena

Pozorování, pěstování rostlin ze semen v místnosti

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování

SP-3-4-01-a žák pojmenuje základní kuchyňské náčiní
používané při přípravě pokrmů

Základní kuchyňské vybavení používané při stolování

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování

SP-3-4-01-b žák vybere potřebné potraviny pro přípravu
jednoduchého pokrmu

Výběr, nákup a skladování potravin

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování

SP-3-4-01-c žák ví, kde nakoupit vhodné potraviny

Výběr, nákup a skladování potravin

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování

SP-3-4-01-d žák ví, jak skladovat základní potraviny s
ohledem na jejich trvanlivost a bezpečí zdraví

Výběr, nákup a skladování potravin

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování

SP-3-4-01-e žák připraví tabuli pro jednoduché stolování Jednoduchá úprava stolu

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování

SP-3-4-01-f žák umí přichystat jednoduchý studený
pokrm

Příprava jídla dle návodu
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ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování

SP-3-4-01-g žák zná své případné alergie, dbá na svou
bezpečnost

Alergie

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování

SP-3-4-02-a žák ovládá základy správného stolování a
společenského chování

Alergie
Pravidla správného stolování a hygieny
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RVP výstupy

4. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

ŠVP výstupy

Učivo

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi SP-5-1-01-a žák vytváří jednoduchými pracovními
a postupy na základě své představivosti různé výrobky z operacemi a postupy výrobky z daného materiálu.
daného materiálu

Práce s drobným materiálem a jeho vlastnostmi –
papír, karton, přírodniny, modelovací hmota, textil,
korálky, drát

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic

SP-5-1-02-a žák využívá při tvůrčích činnostech prvky
lidových tradic a řemesel

Lidové zvyky a tradice (Vánoce, Velikonoce apod.) a
řemesla

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a
náčiní vzhledem k použitému materiálu

SP-5-1-03-a žák při své práci využívá vhodné pracovní
pomůcky a nástroje

Funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a
SP-5-1-04-a žák udržuje pořádek na svém pracovním
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne místě
první pomoc při úrazu

Pořádek pracovní plochy

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a
SP-5-1-04-b žák dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne práce
první pomoc při úrazu

Organizace práce, bezpečnost a hygiena
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ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a
SP-5-1-04-c žák zná zásady poskytnutí první pomoci při
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne úrazu
první pomoc při úrazu

První pomoc

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž

SP-5-2-01-a žák montuje a demontuje své práce

Práce se stavebnicemi (plošné, prostorové,
konstrukční), sestavování modelů

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu

SP-5-2-02-a žák pracuje podle návodu a předlohy

Práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úrazu

SP-5-2-03-a žák udržuje pořádek na svém pracovním
místě

Pořádek pracovní plochy

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úrazu

SP-5-2-03-b žák dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce

Organizace práce, bezpečnost a hygiena

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úrazu

SP-5-2-03-c žák zná zásady poskytnutí první pomoci při
úrazu

První pomoc

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování

SP-5-3-01-a žák vytváří provádět jednoduché pěstitelské Základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její
činnosti, využívá znalostí základních podmínek pro
zpracování, výživa rostlin, osivo. Pěstování rostlin ze
pěstování rostlin
semen v místnosti či na zahradě

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování

SP-5-3-01-b žák provádí jednoduché pěstitelské pokusy a Základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její
pozorování
zpracování, výživa rostlin, osivo. Pěstování rostlin ze
semen v místnosti či na zahradě

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
pokojové i jiné rostliny

SP-5-3-02-a žák je schopen pěstovat a ošetřovat
pokojové i jiné rostliny

Pěstování pokojových rostlin

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností
správné pomůcky, nástroje a náčiní

SP-5-3-03-a žák volí správné pomůcky a nástroje dle
druhu pěstitelské činnosti

Funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů
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ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazu

SP-5-3-04-a žák udržuje pořádek na svém pracovním
místě

Pořádek pracovní plochy

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazu

SP-5-3-04-b žák dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce

Organizace práce, bezpečnost a hygiena

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazu

SP-5-3-04-c žák zná zásady poskytnutí první pomoci při
úrazu

První pomoc

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně

SP-5-4-01-a žák rozeznává základní vybavení kuchyně a
zorientuje se v něm

Základní kuchyňské vybavení

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm

SP-5-4-02-a žák dokáže samostatně připravit jednoduchý Výběr, nákup a skladování potravin
pokrm

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a
společenského chování

SP-5-4-03-a žák ovládá a dodržuje pravidla správného
stolování a společenského chování

Pravidla správného stolování a hygieny

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, SP-5-4-04-a žák udržuje pořádek na svém pracovním
dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce;
místě
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

Pořádek pracovní plochy

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, SP-5-4-04-b žák dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce;
práce
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

Organizace práce, bezpečnost a hygiena

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, SP-5-4-04-c žák zná zásady poskytnutí první pomoci při
dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce;
úrazu v kuchyni
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

První pomoc
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RVP výstupy

5. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

ŠVP výstupy

Učivo

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi SP-5-1-01-a žák vytváří jednoduchými pracovními
a postupy na základě své představivosti různé výrobky z operacemi a postupy výrobky z daného materiálu.
daného materiálu

Práce s drobným materiálem a jeho vlastnostmi –
papír, karton, přírodniny, modelovací hmota, textil,
korálky, drát

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic

SP-5-1-02-a žák využívá při tvůrčích činnostech prvky
lidových tradic a řemesel

Lidové zvyky a tradice (Vánoce, Velikonoce apod.) a
řemesla

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a
náčiní vzhledem k použitému materiálu

SP-5-1-03-a žák při své práci využívá vhodné pracovní
pomůcky a nástroje

Funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a
SP-5-1-04-a žák udržuje pořádek na svém pracovním
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne místě
první pomoc při úrazu

Pořádek pracovní plochy

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a
SP-5-1-04-b žák dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne práce
první pomoc při úrazu

Organizace práce, bezpečnost a hygiena
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ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a
SP-5-1-04-c žák zná zásady poskytnutí první pomoci při
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne úrazu
první pomoc při úrazu

První pomoc

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž

SP-5-2-01-a žák montuje a demontuje své práce

Práce se stavebnicemi (plošné, prostorové,
konstrukční), sestavování modelů

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu

SP-5-2-02-a žák pracuje podle návodu a předlohy

Práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úrazu

SP-5-2-03-a žák udržuje pořádek na svém pracovním
místě

Pořádek pracovní plochy

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úrazu

SP-5-2-03-b žák dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce

Organizace práce, bezpečnost a hygiena

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úrazu

SP-5-2-03-c žák zná zásady poskytnutí první pomoci při
úrazu

První pomoc

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování

SP-5-3-01-a žák vytváří provádět jednoduché pěstitelské Základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její
činnosti, využívá znalostí základních podmínek pro
zpracování, výživa rostlin, osivo. Pěstování rostlin ze
pěstování rostlin
semen v místnosti či na zahradě

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování

SP-5-3-01-b žák provádí jednoduché pěstitelské pokusy a Základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její
pozorování
zpracování, výživa rostlin, osivo. Pěstování rostlin ze
semen v místnosti či na zahradě

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
pokojové i jiné rostliny

SP-5-3-02-a žák je schopen pěstovat a ošetřovat
pokojové i jiné rostliny

Pěstování pokojových rostlin

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností
správné pomůcky, nástroje a náčiní

SP-5-3-03-a žák volí správné pomůcky a nástroje dle
druhu pěstitelské činnosti

Funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů
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ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazu

SP-5-3-04-a žák udržuje pořádek na svém pracovním
místě

Pořádek pracovní plochy

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazu

SP-5-3-04-b žák dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce

Organizace práce, bezpečnost a hygiena

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazu

SP-5-3-04-c žák zná zásady poskytnutí první pomoci při
úrazu

První pomoc

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně

SP-5-4-01-a žák rozeznává základní vybavení kuchyně a
zorientuje se v něm

Základní kuchyňské vybavení

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm

SP-5-4-02-a žák dokáže samostatně připravit jednoduchý Výběr, nákup a skladování potravin
pokrm

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a
společenského chování

SP-5-4-03-a žák ovládá a dodržuje pravidla správného
stolování a společenského chování

Pravidla správného stolování a hygieny

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, SP-5-4-04-a žák udržuje pořádek na svém pracovním
dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce;
místě
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

Pořádek pracovní plochy

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, SP-5-4-04-b žák dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce;
práce
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

Organizace práce, bezpečnost a hygiena

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, SP-5-4-04-c žák zná zásady poskytnutí první pomoci při
dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce;
úrazu v kuchyni
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

První pomoc
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Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče

SP-9-5-01-a žák používá základní kuchyňský inventář

Kuchyně – základní vybavení

ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče

SP-9-5-01-b žák bezpečně užívá základní spotřebiče

Kuchyně – základní kuchyňské spotřebiče a jejich
obsluha

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy

SP-9-5-02-a žák připraví jednoduché pokrmy v souladu se Příprava pokrmů – základní postupy při přípravě
zásadami zdravé výživy
pokrmů a nápojů

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy

SP-9-5-02-b žák připraví jednoduchý studený pokrm

Příprava pokrmů – úprava pokrmů za studena

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy

SP-9-5-02-c žák připraví jednoduchý teplý pokrm

Příprava pokrmů – základní způsoby tepelné úpravy
pokrmů

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy

SP-9-5-02-d žák zná základní skupiny potravin a jejich
skladování

Potraviny – výběr, nákup, skladování, skupiny potravin

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy

SP-9-5-02-e žák sestaví jídelníček dle zásad zdravé výživy Potraviny – sestavování jídelníčku
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6. ročník

ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování,
SP-9-5-03-a žák dodržuje základní principy stolování
společenského chování a obsluhy u stolu ve společnosti

Úprava stolu a stolování – jednoduché prostírání,
slavnostní stolování v rodině, zdobné prvky a květiny na
stole

ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování,
SP-9-5-03-b žák dodržuje základy společenského chování Úprava stolu a stolování – obsluha a chování u stolu
společenského chování a obsluhy u stolu ve společnosti a obsluhy u stolu ve společnosti
ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

SP-9-5-04-a žák udržuje pořádek na svém pracovním
místě

Udržování pořádku a čistoty v kuchyni

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

SP-9-5-04-b žák dodržuje zásady hygieny, bezpečnosti
práce a ochrany při práci v kuchyni

Organizace práce, bezpečnost, hygiena a ochrana
zdraví při práci v kuchyni

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

SP-9-5-04-c žák zná zásady poskytnutí první pomoci při
úrazu v kuchyni

První pomoc při úrazu v kuchyni
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Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
materiály a dodržuje technologickou kázeň

SP-9-1-01-a žák provádí jednoduché práce s technickými Práce s materiálem (dřevo, kov, plasty, kompozity),
materiály a dodržuje technologickou kázeň
jeho vlastnosti a užívání v praxi

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s vhodným SP-9-1-02-a žák řeší jednoduché technické úkoly s
výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
nářadí

Pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční
opracování

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s vhodným SP-9-1-02-b žák ovládá jednoduché pracovní operace a
výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí
postupy

Základní pracovní operace a postupy (orýsování, dělení
materiálu, pilování, broušení, spojování, dokončovací
práce)

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s vhodným SP-9-1-02-c žák zná vybraná řemesla současnosti
výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí

Tradice a řemesla

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s vhodným SP-9-1-02-d žák vysvětlí úlohu a spojitost techniky s
výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí
lidským životem, životním prostředí a volným časem

Využití a zneužívání techniky a vliv techniky na život
člověka

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s vhodným SP-9-1-02-e žák zná rizika zneužití techniky
výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí

Využití a zneužívání techniky a vliv techniky na život
člověka
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7. ročník

ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost

SP-9-1-03-a žák organizuje a plánuje svoji pracovní
činnost

Organizace práce, důležité technologické postupy

ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si
vlastní jednoduchý náčrt výrobku

SP-9-1-04-a žák užívá technickou dokumentaci, připraví si Technické informace, náčrty, výkresy a návody
vlastní jednoduchý náčrt výrobku

ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu

SP-9-1-05-a žák udržuje pořádek na svém pracovním
místě

Udržování pořádku a čistoty v dílnách

ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu

SP-9-1-05-b žák dodržuje zásady hygieny, bezpečnosti
práce a ochrany při práci s nástroji a nářadím

Organizace práce, bezpečnost, hygiena a ochrana
zdraví při práci v dílnách

ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu

SP-9-1-05-c žák zná zásady poskytnutí první pomoci při
úrazu

První pomoc při úrazu způsobené při práci v dílně
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Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech
vybraných profesí

SP-9-8-01-a žák se orientuje v pracovních činnostech
vybraných profesí

Trh práce – povolání lidí, druhy pracovišť, pracovních
prostředků, pracovních objektů, charakter a druhy
pracovních činností; požadavky kvalifikační, zdravotní a
osobnostní; rovnost příležitostí na trhu práce

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech
vybraných profesí

SP-9-8-01-b žák se orientuje v problematice
nezaměstnanosti

Zaměstnání – problémy nezaměstnanosti, úřady práce

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o
volbě vhodného povolání a profesní přípravy

SP-9-8-02-a žák posoudí své možnosti při rozhodování o
volbě vhodného povolání a profesní přípravy

Volba profesní orientace – základní principy;
sebepoznávání; osobní zájmy a cíle, tělesný a zdravotní
stav, osobní vlastnosti a schopnosti, sebehodnocení,
vlivy na volbu profesní orientace

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o
volbě vhodného povolání a profesní přípravy

SP-9-8-02-b žák se orientuje v základech podnikání

Podnikání – druhy a struktura organizací, nejčastější
formy podnikání, drobné a soukromé podnikání

ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské
služby pro výběr vhodného vzdělávání

SP-9-8-03-a žák využije profesní informace a poradenské Volba profesní orientace – informační základna pro
služby pro výběr vhodného vzdělávání
volbu povolání, práce s profesními informacemi a
využívání poradenských služeb

614

UČEBNÍ OSNOVY: SVĚT PRÁCE
SVĚT PRÁCE

9. ročník

ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské
služby pro výběr vhodného vzdělávání

SP-9-8-03-b žák má představu o pracovním právu

Zaměstnání – práva a povinnosti zaměstnanců a
zaměstnavatelů

ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské
služby pro výběr vhodného vzdělávání

SP-9-8-03-c žák se orientuje v učebních a studijních
oborech

Možnosti vzdělávání – náplň učebních a studijních
oborů, přijímací řízení, informace a poradenské služby

ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost
prezentace své osoby při vstupu na trh práce

SP-9-8-04-a žák prokáže v modelových situacích
schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce

Zaměstnání – pracovní příležitost v obci (regionu),
způsoby hledání zaměstnání, psaní životopisu, pohovor
u zaměstnavatele
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TŘÍDNICKÁ HODINA
Počet vyučovacích hodin za týden
Celkem
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Název předmětu
Oblast

9

TŘÍDNICKÁ HODINA
DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR
Třídnické hodiny jsou základním pilířem vedoucím k trvalému utváření pozitivního a přátelského klimatu na škole
a formování žáků k hodnotově pozitivnímu přístupu k životu. Zařazením prvků etické výchovy se snažíme systematicky
osvojovat sociální dovedností a formovat morálně vyzrálého člověka. Žák tímto způsobem získává důležité sociální
kompetence: komunikativnost, sebeúctu a zdravé sebevědomí, pozitivní hodnocení druhých, a především prosociální
styl jednání. Prosociálnost jako schopnost vykonat něco dobrého pro druhé bez očekávání protislužby je nejdůležitější
kompetencí, která zásadně pozitivně ovlivňuje rozvoj charakteru člověka. Součástí třídnických hodin je průřezové téma
osobnostní a sociální výchovy.

Charakteristika předmětu

Vyučovací předmět Třídnická hodina, dále jen TH, je integrovaným předmětem určeným pro všechny ročníky základní
školy naplňující očekávané výstupy rámcového vzdělávacího programu v oblasti etické výchovy a zároveň naplňující
tematické okruhy průřezového tématu osobnostní a sociální výchovy. Předmět si klade ambice napojovat se na
průřezová témata a podporovat je v rámci vzdělávacího programu školy. Dalším cílem je aplikovat poznatky na vlastní
situaci jak v třídním kolektivu, tak v osobním životě žáků. Jde primárně o předměty: Člověk a jeho svět, Výchova ke
zdraví, Environmentální výchova, Výchova k občanství, Svět práce, Tělesná výchova a další.
Třídnické hodiny jsou zaměřené na rozvoj sociálních dovedností a zlepšování klimatu třídního kolektivu formou:
a) bloků zaměřených na okruhy psychosociálního rozvoje a rozvoje sociálních a komunikačních dovedností
b) trávení času spolu při hře, bytí spolu,
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Název předmětu

TŘÍDNICKÁ HODINA
c) pravidelnou práci se vztahy a dynamikou uvnitř třídy a řešení aktuálních situací ovlivňujících naladění třídního
kolektivu.
Pozitivní klima ve třídě je důležité jak pro děti, tak učitele. Cílem je vytvoření bezpečného a zdravého prostředí pro
vzdělávání. V dobrém a soudržném kolektivu se vyskytuje méně případů nekázně, sociálně nevhodných jevů a lze
předejít nebezpečným situacím jak pro žáka samého, tak pro kolektiv.
Vzdělávací obsah integrovaných témat se neodděluje a je žákům předáván v širších souvislostech, zaměřených na jejich
konkrétní situaci ve třídě i v individuálních životech jednotlivých žáků. Získané znalosti a logické souvislosti se žáci učí
uplatňovat v osobním životě. TH směřuje hlavně k tomu, aby žáci poznávali sami sebe a pochopili hodnoty psychického
a vztahového zdraví. Jde o poznávání zásadních životních hodnot a zdravých životních strategií. Žáci jsou vedeni
k formulaci vlastních názorů a k vědomí toho, že mohou konstruktivně ovlivňovat své okolí, možnost vedení dětí
k samostatnosti při řešení problémů a k přijetí zodpovědnosti za tato řešení, prevenci sociálně patologických jevů.
Vyučovací předmět je realizován v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. Výuka probíhá nejen v klasické kmenové učebně,
ale i v jiných učebnách dle potřeb konkrétní hodiny, např. učebna s PC, hřiště, školní klub, knihovna apod. Při výuce jsou
využívány různé metody práce, např. diskuze, praktická cvičení, nácviky, hraní divadla, kreslení, psaní, skupinové hry,
exkurze. Uspořádání sezení může mít jakoukoliv formu, např. komunitní kruh, frontální, ve skupinách, na zemi, v lavicích
apod.

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

V rámci třídnických hodin je propojena etická výchova, osobnostně sociální výchova a některá související témata
z oblasti člověk a jeho svět např. návykové látky, dopravní bezpečnost, demokratické principy, kyberprostor.
Nadaní žáci mají možnost vlastním studiem a získáváním poznatků z odborné literatury zpracovávat referáty, vést řízený
rozhovor na dané téma se svými spolužáky.
Se žáky se SVP pracujeme na základě doporučení specializovaných poradenských zařízení.

Integrace předmětů

•

Etická výchova

•

Člověk a jeho svět
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Název předmětu
Mezipředmětové vztahy

TŘÍDNICKÁ HODINA

•

VLASTIVĚDA

•

PŘÍRODOVĚDA

Kompetence k učení:
Metody a způsoby učení, výuka, výsledky učení, práce s informacemi, propojování a využití vědomostí
Kompetence k řešení problémů:
Analýza problému, plánování řešení, řešení problému, experimentální práce, posouzení a aplikace řešení
Kompetence komunikativní:

Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Práce s informacemi (jejich výběr, třídění), způsob vyjadřování (jeho srozumitelnost a logika), písemný projev, ústní
projev, naslouchání, navazování a udržování kontaktu při komunikaci
Kompetence sociální a personální:
Přípravná fáze práce ve skupině, realizace práce ve skupině, vyhodnocení práce ve skupině, upevňování vztahů
s druhými, podložená volba osobních cílů, emoce
Kompetence občanské:
Respekt k druhým, pravidla, odmítání násilí, aktivní pomoc, samostatné jednání, respekt k právům jednotlivce,
udržitelnost života, krizové situace, vztah ke kulturnímu dědictví
Kompetence pracovní:
Plánování, vlastní práce, hodnocení, profese, podnikatelské myšlení
Průřezové téma osobnostní a sociální výchovy je naplňováno prostřednictvím třídnických hodin.

Poznámky k předmětu v rámci učebního plánu
Třídnické hodiny naplňují očekávané výstupy rámcového vzdělávacího programu doplňkového oboru etické výchovy.
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Název předmětu

TŘÍDNICKÁ HODINA
Některé výstupy vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět jsou naplňovány v rámci třídnických hodin ve 4. a 5. ročníku:
ČJS-5-2-01: 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 (městě)
ČJS-5-2-02: rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na
společném postupu řešení
ČJS-5-2-03: rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už nemohou tolerovat a která porušují základní lidská
práva nebo demokratické principy
ČJS-5-5-03: účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné
nároky jiných osob
ČJS-5-5-04: uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožující zdraví a v modelových situacích simulujících
mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako
chodec a cyklista
ČJS-5-5-05: předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek

Způsob hodnocení žáků

Žáci jsou hodnoceni pedagogem motivačně formou formativního hodnocení a/nebo známkou, učí se sebehodnocení
i hodnocení ostatních pomocí popisného jazyka (jednotlivci i skupiny). Hodnocení žáků probíhá s ohledem na
individuální specifika jednice.

619

UČEBNÍ OSNOVY: TŘÍDNICKÁ HODINA
TŘÍDNICKÁ HODINA
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

1. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

ŠVP výstupy

Učivo

PT: OSV

EV-3-1-01 si osvojí oslovování křestními
TH-3-1-01-a žák se představí vhodným
jmény, používání vhodných forem pozdravu, způsobem
naslouchání, dodržování jednoduchých
komunikačních pravidel ve třídě,
poděkování, omluvu, přiměřenou gestikulaci

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI:
Komunikace při vytváření výchovného kolektivu
– představení se, vytvoření základních
komunikačních pravidel kolektivu, zdvořilost,
otevřená komunikace

PT: OSV Sociální rozvoj Komunikace

EV-3-1-01 si osvojí oslovování křestními
jmény, používání vhodných forem pozdravu,
naslouchání, dodržování jednoduchých
komunikačních pravidel ve třídě,
poděkování, omluvu, přiměřenou gestikulaci

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI:
PT: OSV Sociální rozvoj Základní prvky verbální komunikace v
Komunikace
mezilidských vztazích – pozdrav, otázka, prosba,
poděkování, omluva

TH-3-1-01-b žák se vhodným způsobem
dotazuje a omlouvá, je mu vlastní základní
společenská norma: pozdravit, poprosit,
poděkovat

EV-3-1-02 se podílí na vytváření společenství TH-3-1-02-a žák se podílí na tvorbě třídních
třídy prostřednictvím dodržování jasných a pravidel a jejich dodržování
splnitelných pravidel

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI:
Komunikace při vytváření výchovného kolektivu
– představení se, vytvoření základních
komunikačních pravidel kolektivu, zdvořilost,
otevřená komunikace

PT: OSV Sociální rozvoj Komunikace
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1. ročník

EV-3-1-02 se podílí na vytváření společenství TH-3-1-02-b žák se seznámí s rozdílem mezi
třídy prostřednictvím dodržování jasných a verbální a neverbální komunikací
splnitelných pravidel

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI:
Verbální a základy neverbální komunikace –
postoje těla, mimika, zrakový kontakt, gesta,
podání ruky

PT: OSV Sociální rozvoj Komunikace

EV-3-1-03 si osvojí základní (předpoklady)
vědomosti a dovednosti pro vytvoření
sebeúcty a úcty k druhým

TH-3-1-03-a žák popíše svoje pocity

POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH,
ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI:
Sebepojetí – sebepoznání, sebehodnocení
(štěstí, spokojenost, problémy, špatná nálada a
zvládání těchto stavů; tlak skupiny, obhájení
svého názoru, nemoc, užívání léků, svoboda
rozhodování a její důsledky, zklamání;
tajemství)

PT: OSV Osobnostní rozvoj Sebepoznání a sebepojetí;
Sociální rozvoj Komunikace

EV-3-1-03 si osvojí základní (předpoklady)
vědomosti a dovednosti pro vytvoření
sebeúcty a úcty k druhým

TH-3-1-03-b žák rozliší přátelské a
nepřátelské přijetí a vhodně na ně reaguje

POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH:
PT: OSV Sociální rozvoj Akceptace druhého – zážitek přijetí pro každého Poznávání lidí, Mezilidské
žáka, nácvik přátelského přijetí, umění odpustit, vztahy
pomocí empatie předpokládat reakci druhých

EV-3-1-03 si osvojí základní (předpoklady)
vědomosti a dovednosti pro vytvoření
sebeúcty a úcty k druhým

TH-3-1-03-c žák rozliší přátelskou nabídku a
nepřátelskou nabídku

ZÁKLADY ASERTIVNÍHO CHOVÁNÍ: Asertivní
chování – rozlišování mezi nabídkami druhých,
schopnost odmítnutí nabídky, se kterou žák
nesouhlasí

EV-3-1-03 si osvojí základní (předpoklady)
vědomosti a dovednosti pro vytvoření
sebeúcty a úcty k druhým

TH-3-1-03-d žák se seznámí s variantami
VZTAHY K SOBĚ A DRUHÝM: Asertivní chování –
odmítnutí a zná techniky odmítnutí nabídky, rozlišování mezi nabídkami druhých, schopnost
se kterou nesouhlasí
odmítnutí nabídky, se kterou žák nesouhlasí

PT: OSV Morální rozvoj Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická
etika
PT: OSV Morální rozvoj Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická
etika
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1. ročník

EV-3-1-04 zvládá prosociální chování: pomoc TH-3-1-04-a žák přiměřeně reaguje na
v běžných školních situacích, dělení se,
chování druhých
vyjádření soucitu, zájem o spolužáky

POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH:
Pozitivní hodnocení druhých – v běžných
podmínkách projevování pozornosti a
laskavosti, vyjádření uznání, účinnost pochvaly,
připisování pozitivních vlastností druhým,
správná reakce na pochvalu"

PT: OSV Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností
poznávání, Sebepoznání a
sebepojetí; Sociální rozvoj Poznávání lidí, Mezilidské
vztahy, Komunikace

EV-3-1-04 zvládá prosociální chování: pomoc TH-3-1-04-b žák toleruje odlišnosti ostatních POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH:
v běžných školních situacích, dělení se,
Kulturní odlišnost, tradice, předsudky,
vyjádření soucitu, zájem o spolužáky
tolerance, zvědavost"

PT: OSV Sociální rozvoj Poznávání lidí, Mezilidské
vztahy, Komunikace

EV-3-1-04 zvládá prosociální chování: pomoc TH-3-1-04-c žák nabídne pomoc v běžných
v běžných školních situacích, dělení se,
školních situacích
vyjádření soucitu, zájem o spolužáky

POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH:
Akceptace druhého – zážitek přijetí pro každého
žáka, nácvik přátelského přijetí, umění odpustit,
pomocí empatie předpokládat reakci druhých;
přátelství X vyčlenění z kolektivu

PT: OSV Sociální rozvoj Poznávání lidí, Mezilidské
vztahy, Komunikace,
Kooperace a kompetice

EV-3-1-04 zvládá prosociální chování: pomoc TH-3-1-04-d žák se seznámí se základy
v běžných školních situacích, dělení se,
prosociálního chování
vyjádření soucitu, zájem o spolužáky

TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE:
Elementární prosociálnost – darování, ochota
dělit se, povzbuzení, služba, vyjádření soucitu,
přátelství

PT: OSV Sociální rozvoj Poznávání lidí, Mezilidské
vztahy, Komunikace,
Kooperace a kompetice

EV-3-1-05 vyjadřuje city v jednoduchých
situacích

TH-3-1-05-a žák rozeznává a vyjadřuje
základní pocity

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI: Pocity
spokojenosti, radosti, sympatie, smutku, obav a
hněvu, lež, podvod, fair play jednání, pomsta

PT: OSV Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností
poznávání; Sebepoznání a
sebepojetí, Seberegulace a
sebeorganizace,
Psychohygiena

EV-3-1-06 využívá prvky tvořivosti při
společném plnění úkolů

TH-3-1-06-a žák aktivně pracuje spolu s
ostatními na splnění zadaného úkolu

TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE: Tvořivost PT: OSV Osobnostní rozvoj v mezilidských vztazích – společné plnění úkolů, Kreativita; Sociální rozvoj zbavování se strachu z neznámého, řešení úkolu
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EV-3-1-07 reflektuje situaci druhých a
adekvátně poskytuje pomoc

1. ročník

TH-3-1-07-a žák rozlišuje základní emoce
druhých

a z tvořivého experimentování; Schopnost
spolupráce – radost ze společné činnosti a
výsledku, vyjádření zájmu, základní pravidla
spolupráce

Komunikace, Kooperace a
kompetice

POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH:
Akceptace druhého – zážitek přijetí pro každého
žáka, nácvik přátelského přijetí, umění odpustit,
pomocí empatie předpokládat reakci druhých

PT: OSV Sociální rozvoj Mezilidské vztahy,
Komunikace, Kooperace a
kompetice

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Hodnoty, postoje, praktická etika
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

2. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

ŠVP výstupy

Učivo

PT: OSV

EV-3-1-01 si osvojí oslovování křestními
TH-3-1-01-a žák se představí vhodným
jmény, používání vhodných forem pozdravu, způsobem
naslouchání, dodržování jednoduchých
komunikačních pravidel ve třídě,
poděkování, omluvu, přiměřenou gestikulaci

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI:
Komunikace při vytváření výchovného kolektivu
– představení se, vytvoření základních
komunikačních pravidel kolektivu, zdvořilost,
otevřená komunikace

PT: OSV Sociální rozvoj Komunikace

EV-3-1-01 si osvojí oslovování křestními
jmény, používání vhodných forem pozdravu,
naslouchání, dodržování jednoduchých
komunikačních pravidel ve třídě,
poděkování, omluvu, přiměřenou gestikulaci

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI:
PT: OSV Sociální rozvoj Základní prvky verbální komunikace v
Komunikace
mezilidských vztazích – pozdrav, otázka, prosba,
poděkování, omluva

TH-3-1-01-b žák se vhodným způsobem
dotazuje a omlouvá, je mu vlastní základní
společenská norma: pozdravit, poprosit,
poděkovat

EV-3-1-02 se podílí na vytváření společenství TH-3-1-02-a žák se podílí na tvorbě třídních
třídy prostřednictvím dodržování jasných a pravidel a jejich dodržování
splnitelných pravidel

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI:
Komunikace při vytváření výchovného kolektivu
– představení se, vytvoření základních
komunikačních pravidel kolektivu, zdvořilost,
otevřená komunikace

PT: OSV Sociální rozvoj Komunikace
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2. ročník

EV-3-1-02 se podílí na vytváření společenství TH-3-1-02-b žák se seznámí s rozdílem mezi
třídy prostřednictvím dodržování jasných a verbální a neverbální komunikací
splnitelných pravidel

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI:
Verbální a základy neverbální komunikace –
postoje těla, mimika, zrakový kontakt, gesta,
podání ruky

PT: OSV Sociální rozvoj Komunikace

EV-3-1-03 si osvojí základní (předpoklady)
vědomosti a dovednosti pro vytvoření
sebeúcty a úcty k druhým

TH-3-1-03-a žák popíše svoje pocity

POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH,
ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI:
Sebepojetí – sebepoznání, sebehodnocení
(štěstí, spokojenost, problémy, špatná nálada a
zvládání těchto stavů; tlak skupiny, obhájení
svého názoru, nemoc, užívání léků, svoboda
rozhodování a její důsledky, zklamání;
tajemství)

PT: OSV Osobnostní rozvoj Sebepoznání a sebepojetí;
Sociální rozvoj Komunikace

EV-3-1-03 si osvojí základní (předpoklady)
vědomosti a dovednosti pro vytvoření
sebeúcty a úcty k druhým

TH-3-1-03-b žák rozliší přátelské a
nepřátelské přijetí a vhodně na ně reaguje

POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH:
PT: OSV Sociální rozvoj Akceptace druhého – zážitek přijetí pro každého Poznávání lidí, Mezilidské
žáka, nácvik přátelského přijetí, umění odpustit, vztahy
pomocí empatie předpokládat reakci druhých

EV-3-1-03 si osvojí základní (předpoklady)
vědomosti a dovednosti pro vytvoření
sebeúcty a úcty k druhým

TH-3-1-03-c žák rozliší přátelskou nabídku a
nepřátelskou nabídku

ZÁKLADY ASERTIVNÍHO CHOVÁNÍ: Asertivní
chování – rozlišování mezi nabídkami druhých,
schopnost odmítnutí nabídky, se kterou žák
nesouhlasí

EV-3-1-03 si osvojí základní (předpoklady)
vědomosti a dovednosti pro vytvoření
sebeúcty a úcty k druhým

TH-3-1-03-d žák se seznámí s variantami
VZTAHY K SOBĚ A DRUHÝM: Asertivní chování –
odmítnutí a zná techniky odmítnutí nabídky, rozlišování mezi nabídkami druhých, schopnost
se kterou nesouhlasí
odmítnutí nabídky, se kterou žák nesouhlasí

PT: OSV Morální rozvoj Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická
etika
PT: OSV Morální rozvoj Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická
etika
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2. ročník

EV-3-1-04 zvládá prosociální chování: pomoc TH-3-1-04-a žák přiměřeně reaguje na
v běžných školních situacích, dělení se,
chování druhých
vyjádření soucitu, zájem o spolužáky

POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH:
Pozitivní hodnocení druhých – v běžných
podmínkách projevování pozornosti a
laskavosti, vyjádření uznání, účinnost pochvaly,
připisování pozitivních vlastností druhým,
správná reakce na pochvalu"

PT: OSV Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností
poznávání, Sebepoznání a
sebepojetí; Sociální rozvoj Poznávání lidí, Mezilidské
vztahy, Komunikace

EV-3-1-04 zvládá prosociální chování: pomoc TH-3-1-04-b žák toleruje odlišnosti ostatních POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH:
v běžných školních situacích, dělení se,
Kulturní odlišnost, tradice, předsudky,
vyjádření soucitu, zájem o spolužáky
tolerance, zvědavost"

PT: OSV Sociální rozvoj Poznávání lidí, Mezilidské
vztahy, Komunikace

EV-3-1-04 zvládá prosociální chování: pomoc TH-3-1-04-c žák nabídne pomoc v běžných
v běžných školních situacích, dělení se,
školních situacích
vyjádření soucitu, zájem o spolužáky

POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH:
Akceptace druhého – zážitek přijetí pro každého
žáka, nácvik přátelského přijetí, umění odpustit,
pomocí empatie předpokládat reakci druhých;
přátelství X vyčlenění z kolektivu

PT: OSV Sociální rozvoj Poznávání lidí, Mezilidské
vztahy, Komunikace,
Kooperace a kompetice

EV-3-1-04 zvládá prosociální chování: pomoc TH-3-1-04-d žák se seznámí se základy
v běžných školních situacích, dělení se,
prosociálního chování
vyjádření soucitu, zájem o spolužáky

TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE:
Elementární prosociálnost – darování, ochota
dělit se, povzbuzení, služba, vyjádření soucitu,
přátelství

PT: OSV Sociální rozvoj Poznávání lidí, Mezilidské
vztahy, Komunikace,
Kooperace a kompetice

EV-3-1-05 vyjadřuje city v jednoduchých
situacích

TH-3-1-05-a žák rozeznává a vyjadřuje
základní pocity

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI: Pocity
spokojenosti, radosti, sympatie, smutku, obav a
hněvu, lež, podvod, fair play jednání, pomsta

PT: OSV Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností
poznávání; Sebepoznání a
sebepojetí, Seberegulace a
sebeorganizace,
Psychohygiena

EV-3-1-06 využívá prvky tvořivosti při
společném plnění úkolů

TH-3-1-06-a žák aktivně pracuje spolu s
ostatními na splnění zadaného úkolu

TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE: Tvořivost PT: OSV Osobnostní rozvoj v mezilidských vztazích – společné plnění úkolů, Kreativita; Sociální rozvoj zbavování se strachu z neznámého, řešení úkolu
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EV-3-1-07 reflektuje situaci druhých a
adekvátně poskytuje pomoc

2. ročník

TH-3-1-07-a žák rozlišuje základní emoce
druhých

a z tvořivého experimentování; Schopnost
spolupráce – radost ze společné činnosti a
výsledku, vyjádření zájmu, základní pravidla
spolupráce

Komunikace, Kooperace a
kompetice

POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH:
Akceptace druhého – zážitek přijetí pro každého
žáka, nácvik přátelského přijetí, umění odpustit,
pomocí empatie předpokládat reakci druhých

PT: OSV Sociální rozvoj Mezilidské vztahy,
Komunikace, Kooperace a
kompetice

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kooperace a kompetice
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

3. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

ŠVP výstupy

Učivo

PT: OSV

EV-3-1-01 si osvojí oslovování křestními
TH-3-1-01-a žák se představí vhodným
jmény, používání vhodných forem pozdravu, způsobem
naslouchání, dodržování jednoduchých
komunikačních pravidel ve třídě,
poděkování, omluvu, přiměřenou gestikulaci

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI:
Komunikace při vytváření výchovného kolektivu
– představení se, vytvoření základních
komunikačních pravidel kolektivu, zdvořilost,
otevřená komunikace

PT: OSV Sociální rozvoj Komunikace

EV-3-1-01 si osvojí oslovování křestními
jmény, používání vhodných forem pozdravu,
naslouchání, dodržování jednoduchých
komunikačních pravidel ve třídě,
poděkování, omluvu, přiměřenou gestikulaci

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI:
PT: OSV Sociální rozvoj Základní prvky verbální komunikace v
Komunikace
mezilidských vztazích – pozdrav, otázka, prosba,
poděkování, omluva

TH-3-1-01-b žák se vhodným způsobem
dotazuje a omlouvá, je mu vlastní základní
společenská norma: pozdravit, poprosit,
poděkovat

EV-3-1-02 se podílí na vytváření společenství TH-3-1-02-a žák se podílí na tvorbě třídních
třídy prostřednictvím dodržování jasných a pravidel a jejich dodržování
splnitelných pravidel

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI:
Komunikace při vytváření výchovného kolektivu
– představení se, vytvoření základních
komunikačních pravidel kolektivu, zdvořilost,
otevřená komunikace

PT: OSV Sociální rozvoj Komunikace
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3. ročník

EV-3-1-02 se podílí na vytváření společenství TH-3-1-02-b žák se seznámí s rozdílem mezi
třídy prostřednictvím dodržování jasných a verbální a neverbální komunikací
splnitelných pravidel

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI:
Verbální a základy neverbální komunikace –
postoje těla, mimika, zrakový kontakt, gesta,
podání ruky

PT: OSV Sociální rozvoj Komunikace

EV-3-1-03 si osvojí základní (předpoklady)
vědomosti a dovednosti pro vytvoření
sebeúcty a úcty k druhým

TH-3-1-03-a žák popíše svoje pocity

POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH,
ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI:
Sebepojetí – sebepoznání, sebehodnocení
(štěstí, spokojenost, problémy, špatná nálada a
zvládání těchto stavů; tlak skupiny, obhájení
svého názoru, nemoc, užívání léků, svoboda
rozhodování a její důsledky, zklamání;
tajemství)

PT: OSV Osobnostní rozvoj
- Sebepoznání a
sebepojetí; Sociální rozvoj
- Komunikace

EV-3-1-03 si osvojí základní (předpoklady)
vědomosti a dovednosti pro vytvoření
sebeúcty a úcty k druhým

TH-3-1-03-b žák rozliší přátelské a
nepřátelské přijetí a vhodně na ně reaguje

POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH:
PT: OSV Sociální rozvoj Akceptace druhého – zážitek přijetí pro každého Poznávání lidí, Mezilidské
žáka, nácvik přátelského přijetí, umění odpustit, vztahy
pomocí empatie předpokládat reakci druhých

EV-3-1-03 si osvojí základní (předpoklady)
vědomosti a dovednosti pro vytvoření
sebeúcty a úcty k druhým

TH-3-1-03-c žák rozliší přátelskou nabídku a
nepřátelskou nabídku

ZÁKLADY ASERTIVNÍHO CHOVÁNÍ: Asertivní
chování – rozlišování mezi nabídkami druhých,
schopnost odmítnutí nabídky, se kterou žák
nesouhlasí

EV-3-1-03 si osvojí základní (předpoklady)
vědomosti a dovednosti pro vytvoření
sebeúcty a úcty k druhým

TH-3-1-03-d žák se seznámí s variantami
VZTAHY K SOBĚ A DRUHÝM: Asertivní chování –
odmítnutí a zná techniky odmítnutí nabídky, rozlišování mezi nabídkami druhých, schopnost
se kterou nesouhlasí
odmítnutí nabídky, se kterou žák nesouhlasí

PT: OSV Morální rozvoj Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje,
praktická etika
PT: OSV Morální rozvoj Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje,
praktická etika
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3. ročník

EV-3-1-04 zvládá prosociální chování: pomoc TH-3-1-04-a žák přiměřeně reaguje na
v běžných školních situacích, dělení se,
chování druhých
vyjádření soucitu, zájem o spolužáky

POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH:
Pozitivní hodnocení druhých – v běžných
podmínkách projevování pozornosti a
laskavosti, vyjádření uznání, účinnost pochvaly,
připisování pozitivních vlastností druhým,
správná reakce na pochvalu

PT: OSV Osobnostní rozvoj
- Rozvoj schopností
poznávání, Sebepoznání a
sebepojetí; Sociální rozvoj
- Poznávání lidí, Mezilidské
vztahy, Komunikace

EV-3-1-04 zvládá prosociální chování: pomoc TH-3-1-04-b žák toleruje odlišnosti ostatních POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH:
v běžných školních situacích, dělení se,
Kulturní odlišnost, tradice, předsudky,
vyjádření soucitu, zájem o spolužáky
tolerance, zvědavost

PT: OSV Sociální rozvoj Poznávání lidí, Mezilidské
vztahy, Komunikace

EV-3-1-04 zvládá prosociální chování: pomoc TH-3-1-04-c žák nabídne pomoc v běžných
v běžných školních situacích, dělení se,
školních situacích
vyjádření soucitu, zájem o spolužáky

POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH:
Akceptace druhého – zážitek přijetí pro každého
žáka, nácvik přátelského přijetí, umění odpustit,
pomocí empatie předpokládat reakci druhých;
přátelství X vyčlenění z kolektivu

PT: OSV Sociální rozvoj Poznávání lidí, Mezilidské
vztahy, Komunikace,
Kooperace a kompetice

EV-3-1-04 zvládá prosociální chování: pomoc TH-3-1-04-d žák se seznámí se základy
v běžných školních situacích, dělení se,
prosociálního chování
vyjádření soucitu, zájem o spolužáky

TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE:
Elementární prosociálnost – darování, ochota
dělit se, povzbuzení, služba, vyjádření soucitu,
přátelství

PT: OSV Sociální rozvoj Poznávání lidí, Mezilidské
vztahy, Komunikace,
Kooperace a kompetice

EV-3-1-05 vyjadřuje city v jednoduchých
situacích

TH-3-1-05-a žák rozeznává a vyjadřuje
základní pocity

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI: Pocity
spokojenosti, radosti, sympatie, smutku, obav a
hněvu, lež, podvod, fair play jednání, pomsta

PT: OSV Osobnostní rozvoj
- Rozvoj schopností
poznávání; Sebepoznání a
sebepojetí, Seberegulace a
sebeorganizace,
Psychohygiena

EV-3-1-06 využívá prvky tvořivosti při
společném plnění úkolů

TH-3-1-06-a žák aktivně pracuje spolu s
ostatními na splnění zadaného úkolu

TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE: Tvořivost PT: OSV Osobnostní rozvoj
v mezilidských vztazích – společné plnění úkolů, - Kreativita; Sociální rozvoj
zbavování se strachu z neznámého, řešení úkolu
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EV-3-1-07 reflektuje situaci druhých a
adekvátně poskytuje pomoc

3. ročník

TH-3-1-07-a žák rozlišuje základní emoce
druhých

a z tvořivého experimentování; Schopnost
spolupráce – radost ze společné činnosti a
výsledku, vyjádření zájmu, základní pravidla
spolupráce

- Komunikace, Kooperace
a kompetice

POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH:
Akceptace druhého – zážitek přijetí pro každého
žáka, nácvik přátelského přijetí, umění odpustit,
pomocí empatie předpokládat reakci druhých

PT: OSV Sociální rozvoj Mezilidské vztahy,
Komunikace, Kooperace a
kompetice

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Hodnoty, postoje, praktická etika
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

4. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

ŠVP výstupy

Učivo

PT: OSV

EV-5-1-01 reflektuje důležitost prvků
TH-5-1-01-a žák dokáže věnovat
neverbální komunikace, eliminuje hrubé
pozornost verbálnímu projevu druhého
výrazy z verbální komunikace, zvládá položit a vhodně na něj reaguje
vhodnou otázku

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI:
Komunikace při vytváření výchovného kolektivu –
představení se, vytvoření základních komunikačních
pravidel kolektivu, zdvořilost, otevřená komunikace

PT: OSV Sociální rozvoj Komunikace

EV-5-1-01 reflektuje důležitost prvků
TH-5-1-01-b žák si uvědomuje důležitost
neverbální komunikace, eliminuje hrubé
naslouchání v rozhovoru s druhým
výrazy z verbální komunikace, zvládá položit aktivně ho používá
vhodnou otázku

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI:
Naslouchání – popis; Základní prvky verbální
komunikace v mezilidských vztazích – pozdrav,
otázka, prosba, poděkování, omluva

PT: OSV Sociální rozvoj Komunikace

EV-5-1-01 reflektuje důležitost prvků
neverbální komunikace, eliminuje hrubé
výrazy z verbální komunikace, zvládá položit
vhodnou otázku

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI:
Naslouchání – popis; Základní prvky verbální
komunikace v mezilidských vztazích – pozdrav,
otázka, prosba, poděkování, omluva

PT: OSV Sociální rozvoj Komunikace

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI, POZITIVNÍ
HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH: Kamarádské a
nekamarádské projevy chování; Základy neverbální
komunikace – seznámení se s možnostmi neverbální

PT: OSV Sociální rozvoj Komunikace

TH-5-1-01-c žák se vhodným způsobem
dotazuje a omlouvá, je mu vlastní
základní společenská norma: pozdravit,
poprosit, poděkovat

EV-5-1-01 reflektuje důležitost prvků
TH-5-1-01-d žák umí rozlišit mezi
neverbální komunikace, eliminuje hrubé
kamarádskými a nekamarádskými
výrazy z verbální komunikace, zvládá položit projevy chování.
vhodnou otázku
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4. ročník
komunikace, postoje těla, mimika, zrakový kontakt,
gesta, podání ruky

EV-5-1-02 si uvědomuje své schopnosti a
silné stránky, utváří své pozitivní
sebehodnocení

TH-5-1-02-a žák si uvědomuje své silné i POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH:
slabé stránky a utváří si reálné
Sebepojetí – sebepoznání, sebehodnocení,
sebepojetí
sebepřijetí, sebeprezentace, sebeovládání, podpora,
sebe oceňování

PT: OSV Osobnostní rozvoj
- Rozvoj schopnosti
poznávání, Sebepoznání a
sebepojetí, Seberegulace a
sebeorganizace

EV-5-1-02 si uvědomuje své schopnosti a
silné stránky, utváří své pozitivní
sebehodnocení

TH-5-1-02-b žák zná vhodné způsoby
sebeprezentace

POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH:
Sebeprezentace – využití pozitivních vlastností a
eliminování negativních k dosažení vytyčeného cíle;
schopnost nabídnout své dovednosti, schopnosti a
kompetence k dosažení společného cíle

PT: OSV Osobnostní rozvoj
- Rozvoj schopnosti
poznávání, Sebepoznání a
sebepojetí, Seberegulace a
sebeorganizace

EV-5-1-02 si uvědomuje své schopnosti a
silné stránky, utváří své pozitivní
sebehodnocení

TH-5-1-02-c žák ovládá základní
techniky sebepřijetí a sebeoceňování

POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH:
Sebeoceňování – formativní hodnocení, popisný
jazyk, zpětná vazba

PT: OSV Osobnostní rozvoj
- Rozvoj schopnosti
poznávání, Sebepoznání a
sebepojetí, Seberegulace a
sebeorganizace,
Psychohygiena; Sociální
rozvoj - Poznávání lidí,
Komunikace

EV-5-1-03 se dokáže těšit z radosti a
úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti i
bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé v
běžných podmínkách

TH-5-1-03-a žák oceňuje verbálně a
neverbálně radost a úspěch ostatních

POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH: Pozitivní
hodnocení druhých – v běžných podmínkách
projevování pozornosti a laskavosti, vyjádření
uznání, účinnost pochvaly, připisování pozitivních
vlastností druhým, správná reakce na pochvalu

PT: OSV Osobnostní rozvoj
- Rozvoj schopnosti
poznávání, Sebepoznání a
sebepojetí, Seberegulace a
sebeorganizace,
Psychohygiena; Sociální
rozvoj - Poznávání lidí,
Komunikace
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EV-5-1-03 se dokáže těšit z radosti a
úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti i
bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé v
běžných podmínkách

TH-5-1-03-b žák projevuje ostatním
pozornost, vyjádření uznání

POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH: Pozitivní
hodnocení druhých – v běžných podmínkách
projevování pozornosti a laskavosti, vyjádření
uznání, účinnost pochvaly, připisování pozitivních
vlastností druhým, správná reakce na pochvalu

PT: OSV Osobnostní rozvoj
- Rozvoj schopnosti
poznávání, Sebepoznání a
sebepojetí, Seberegulace a
sebeorganizace,
Psychohygiena; Sociální
rozvoj - Poznávání lidí,
Komunikace

EV-5-1-03 se dokáže těšit z radosti a
úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti i
bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé v
běžných podmínkách

TH-5-1-03-c žák si uvědomuje důležitost POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH: Pozitivní
a dopad pochvaly a tvoření pozitivních hodnocení druhých – v běžných podmínkách
emocí
projevování pozornosti a laskavosti, vyjádření
uznání, účinnost pochvaly, připisování pozitivních
vlastností druhým, správná reakce na pochvalu

PT: OSV Osobnostní rozvoj
- Rozvoj schopnosti
poznávání, Sebepoznání a
sebepojetí, Seberegulace a
sebeorganizace,
Psychohygiena; Sociální
rozvoj - Poznávání lidí,
Komunikace

EV-5-1-03 se dokáže těšit z radosti a
úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti i
bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé v
běžných podmínkách

TH-5-1-03-d žák poskytne pochvalu a
správně na ni reaguje

POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH: Pozitivní
hodnocení druhých – v běžných podmínkách
projevování pozornosti a laskavosti, vyjádření
uznání, účinnost pochvaly, připisování pozitivních
vlastností druhým, správná reakce na pochvalu

PT: OSV Osobnostní rozvoj
- Rozvoj schopnosti
poznávání, Sebepoznání a
sebepojetí, Seberegulace a
sebeorganizace,
Psychohygiena; Sociální
rozvoj - Poznávání lidí,
Komunikace

EV-5-1-04 identifikuje základní city, vede
rozhovor s druhými o jejich prožitcích, na
základě emfatického vnímání přemýšlí nad
konkrétní pomocí

TH-5-1-04-a žák je schopen si
TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE: Jak nám je ve
uvědomovat a verbalizovat své emoce a třídě – vyjadřování pozitivní a negativní zpětné
potřeby na jednoduché úrovni
vazby, formulace a vyjadřování vlastních potřeb

PT: OSV Osobnostní rozvoj
- Kreativita; Sociální rozvoj
- Poznávání lidí, Mezilidské
vztahy, Komunikace

634

UČEBNÍ OSNOVY: TŘÍDNICKÁ HODINA
TŘÍDNICKÁ HODINA

4. ročník

EV-5-1-04 identifikuje základní city, vede
rozhovor s druhými o jejich prožitcích, na
základě emfatického vnímání přemýšlí nad
konkrétní pomocí

TH-5-1-04-b žák je schopen předat jak
pozitivní, tak negativní zpětnou vazbu
kultivovaným způsobem.

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI:
Komunikace citů – identifikace, vyjádření a
usměrňování základních citů, pocity spokojenosti,
radosti, sympatie, smutku, obav a hněvu

PT: OSV Sociální rozvoj Poznávání lidí, Mezilidské
vztahy, Komunikace

EV-5-1-04 identifikuje základní city, vede
rozhovor s druhými o jejich prožitcích, na
základě emfatického vnímání přemýšlí nad
konkrétní pomocí

TH-5-1-04-c žák je schopen vhodným
způsobem přiměřeným věku projevit
přátelské přijetí, soucit a empatii vůči
druhému

TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE: Elementární
prosociálnost – darování, ochota dělit se,
povzbuzení, služba, vyjádření soucitu, přátelství;
dokáže nabídnout pomoc, a i si o pomoc říct

PT: OSV Sociální rozvoj Poznávání lidí, Mezilidské
vztahy, Komunikace

EV-5-1-05 jednoduchými skutky realizuje
TH-5-1-05-a žák aktivně uplatňuje
POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH: Akceptace PT: OSV Sociální rozvoj tvořivost v mezilidských vztazích, především techniky vhodné pro empatickou reakci druhého – zážitek přijetí pro každého žáka, nácvik
Poznávání lidí, Mezilidské
v rodině a v kolektivu třídy
na situaci druhého
přátelského přijetí, umění odpustit, pomocí empatie vztahy, Komunikace
předpokládat reakci druhých
EV-5-1-05 jednoduchými skutky realizuje
TH-5-1-05-b žák se aktivně podílí na
tvořivost v mezilidských vztazích, především práci ve skupině
v rodině a v kolektivu třídy

TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE: Schopnost
spolupráce – radost ze společné činnosti a výsledku,
vyjádření zájmu, základní pravidla spolupráce

PT: OSV Sociální rozvoj Poznávání lidí, Mezilidské
vztahy, Komunikace,
Kooperace a kompetice

EV-5-1-06 iniciativně vstupuje do vztahů s
vrstevníky, dokáže rozlišit jejich nabídky k
aktivitě a na nevhodné reaguje asertivně

TH-5-1-06-a žák umí rozlišit mezi
vhodným a nevhodným chováním,
bezpečnými a nebezpečnými projevy
chování.

TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE: Vhodné a
nevhodné, bezpečné a nebezpečné projevy chování;
Tvořivost v mezilidských vztazích – vytváření
prožitků radosti pro druhé, společné plnění úkolů,
zbavování se strachu z neznámého řešení úkolu a z
tvořivého experimentování

PT: OSV Morální rozvoj Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje,
praktická etika

EV-5-1-06 iniciativně vstupuje do vztahů s
vrstevníky, dokáže rozlišit jejich nabídky k
aktivitě a na nevhodné reaguje asertivně

TH-5-1-06-b žák má repertoár vhodných
a bezpečných projevů, chápe, proč je
volit a umí je používat, ví, jak
postupovat, pokud je nekamarádské
chování směřováno na jeho osobu.

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI:
Kamarádské a nekamarádské projevy chování;
Základy neverbální komunikace – seznámení se s
možnostmi neverbální komunikace, postoje těla,
mimika, zrakový kontakt, gesta, podání ruky

PT: OSV Sociální rozvoj Komunikace; Morální
rozvoj - Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti,
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Hodnoty, postoje,
praktická etika

EV-5-1-06 iniciativně vstupuje do vztahů s
vrstevníky, dokáže rozlišit jejich nabídky k
aktivitě a na nevhodné reaguje asertivně

TH-5-1-06-c žák je schopen přemýšlet o VZTAHY K SOBĚ A DRUHÝM: Komunikace, aktivní
své osobě a podělit se o základní oblasti zájem o ostatní
zájmů, vlastností, potřeb s druhými a
zná z tohoto pohledu své spolužáky

PT: OSV Sociální rozvoj Komunikace; Morální
rozvoj - Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje,
praktická etika

ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních
TH-5-2-01-a žák se podílí na tvorbě
zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí třídních pravidel a jejich dodržování
a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi
chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě)

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI:
Komunikace při vytváření výchovného kolektivu –
představení se, vytvoření základních komunikačních
pravidel kolektivu, zdvořilost, otevřená komunikace;
soužití lidí – mezilidské vztahy, principy demokracie

PT: OSV Sociální rozvoj Mezilidské vztahy,
Komunikace, Kooperace a
kompetice

ČJS-5-2-01 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 (městě)

TH-5-2-01-b žák zná a umí vysvětlit
základní principy a pojmy
demokratického soužití a umí uvést
příklady z praxe a osobního života

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI:
Komunikace při vytváření výchovného kolektivu –
představení se, vytvoření základních komunikačních
pravidel kolektivu, zdvořilost, otevřená komunikace;
soužití lidí – mezilidské vztahy, principy demokracie

PT: OSV Sociální rozvoj Mezilidské vztahy,
Komunikace, Kooperace a
kompetice; Morální rozvoj
- Hodnoty, postoje,
praktická etika

ČJS-5-2-01 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 (městě)

TH-5-2-01-c žák zná a umí vyvodit
pravidla chování pro soužití v obci, v
rodině, ve škole, třídě a mezi chlapci a
dívkami, mezi jednotlivci a skupinami

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI:
Komunikace při vytváření výchovného kolektivu –
představení se, vytvoření základních komunikačních
pravidel kolektivu, zdvořilost, otevřená komunikace;
soužití lidí – mezilidské vztahy, principy demokracie

PT: OSV Sociální rozvoj Mezilidské vztahy,
Komunikace, Kooperace a
kompetice; Morální rozvoj
- Hodnoty, postoje,
praktická etika

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI:
Komunikace při vytváření výchovného kolektivu –

PT: OSV Sociální rozvoj Mezilidské vztahy,

ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi
TH-5-2-02-a žák rozlišuje základní
lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí rozdíly mezi lidmi
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svůj omyl a dohodne se na společném
postupu řešení

zdvořilost, otevřená komunikace; soužití lidí –
mezilidské vztahy, principy demokracie; vlastnosti
lidí, pravidla slušného chování

Komunikace, Kooperace a
kompetice; Morální rozvoj
- Hodnoty, postoje,
praktická etika

ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi
TH-5-2-02-b žák obhájí a odůvodní své
lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí názory, připustí svůj omyl
svůj omyl a dohodne se na společném
postupu řešení

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI:
Komunikace při vytváření výchovného kolektivu –
zdvořilost, otevřená komunikace; soužití lidí –
mezilidské vztahy, principy demokracie; vlastnosti
lidí, pravidla slušného chování

PT: OSV Sociální rozvoj Komunikace; Morální
rozvoj - Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje,
praktická etika

ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi
TH-5-2-02-c žák obhájí a odůvodní své
lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí názory a dohodne se na společném
svůj omyl a dohodne se na společném
postupu řešení
postupu řešení

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI:
Komunikace při vytváření výchovného kolektivu –
zdvořilost, otevřená komunikace; soužití lidí –
mezilidské vztahy, principy demokracie; vlastnosti
lidí, pravidla slušného chování

PT: OSV Sociální rozvoj Komunikace, Kooperace a
kompetice

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a
chování, která se už tolerovat nemohou a
která porušují základní lidská práva nebo
demokratické principy

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI:
Komunikace při vytváření výchovného kolektivu –
zdvořilost, otevřená komunikace; soužití lidí –
mezilidské vztahy, principy demokracie; vlastnosti
lidí, pravidla slušného chování

PT: OSV Sociální rozvoj Komunikace; Morální
rozvoj - Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje,
praktická etika

TH-5-2-03-a žák rozpozná ve svém okolí
jednání a chování, která se už nemohou
tolerovat a která porušují základní
lidská práva nebo demokratické
principy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Poznávání lidí
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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RVP výstupy

5. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

ŠVP výstupy

Učivo

PT: OSV

EV-5-1-01 reflektuje důležitost prvků
TH-5-1-01-a žák dokáže věnovat
neverbální komunikace, eliminuje hrubé
pozornost verbálnímu projevu
výrazy z verbální komunikace, zvládá položit druhého a vhodně na něj reaguje
vhodnou otázku

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI:
Komunikace při vytváření výchovného kolektivu –
představení se, vytvoření základních
komunikačních pravidel kolektivu, zdvořilost,
otevřená komunikace

PT: OSV Sociální rozvoj Komunikace

EV-5-1-01 reflektuje důležitost prvků
TH-5-1-01-b žák si uvědomuje
neverbální komunikace, eliminuje hrubé
důležitost naslouchání v rozhovoru s
výrazy z verbální komunikace, zvládá položit druhým aktivně ho používá
vhodnou otázku

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI:
Naslouchání – popis; Základní prvky verbální
komunikace v mezilidských vztazích – pozdrav,
otázka, prosba, poděkování, omluva

PT: OSV Sociální rozvoj Komunikace

EV-5-1-01 reflektuje důležitost prvků
neverbální komunikace, eliminuje hrubé
výrazy z verbální komunikace, zvládá položit
vhodnou otázku

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI:
Naslouchání – popis; Základní prvky verbální
komunikace v mezilidských vztazích – pozdrav,
otázka, prosba, poděkování, omluva

PT: OSV Sociální rozvoj Komunikace

TH-5-1-01-c žák se vhodným
způsobem dotazuje a omlouvá, je
mu vlastní základní společenská
norma: pozdravit, poprosit,
poděkovat
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EV-5-1-01 reflektuje důležitost prvků
TH-5-1-01-d žák umí rozlišit mezi
neverbální komunikace, eliminuje hrubé
kamarádskými a nekamarádskými
výrazy z verbální komunikace, zvládá položit projevy chování.
vhodnou otázku

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI, POZITIVNÍ PT: OSV Sociální rozvoj HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH: Kamarádské a
Komunikace
nekamarádské projevy chování; Základy neverbální
komunikace – seznámení se s možnostmi
neverbální komunikace, postoje těla, mimika,
zrakový kontakt, gesta, podání ruky

EV-5-1-02 si uvědomuje své schopnosti a
silné stránky, utváří své pozitivní
sebehodnocení

TH-5-1-02-a žák si uvědomuje své
POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH:
silné i slabé stránky a utváří si reálné Sebepojetí – sebepoznání, sebehodnocení,
sebepojetí
sebepřijetí, sebeprezentace, sebeovládání,
podpora, sebeoceňování

PT: OSV Osobnostní rozvoj Rozvoj schopnosti poznávání,
Sebepoznání a sebepojetí,
Seberegulace a sebeorganizace

EV-5-1-02 si uvědomuje své schopnosti a
silné stránky, utváří své pozitivní
sebehodnocení

TH-5-1-02-b žák zná vhodné způsoby POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH:
sebeprezentace
Sebeprezentace – využití pozitivních vlastností a
eliminování negativních k dosažení vytyčeného
cíle; schopnost nabídnout své dovednosti,
schopnosti a kompetence k dosažení společného
cíle

PT: OSV Osobnostní rozvoj Rozvoj schopnosti poznávání,
Sebepoznání a sebepojetí,
Seberegulace a sebeorganizace

EV-5-1-02 si uvědomuje své schopnosti a
silné stránky, utváří své pozitivní
sebehodnocení

TH-5-1-02-c žák ovládá základní
POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH:
techniky sebepřijetí a sebeoceňování Sebeoceňování – formativní hodnocení, popisný
jazyk, zpětná vazba

PT: OSV Osobnostní rozvoj Rozvoj schopnosti poznávání,
Sebepoznání a sebepojetí,
Seberegulace a sebeorganizace,
Psychohygiena; Sociální rozvoj Poznávání lidí, Komunikace

EV-5-1-03 se dokáže těšit z radosti a
úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti i
bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé v
běžných podmínkách

TH-5-1-03-a žák oceňuje verbálně a
neverbálně radost a úspěch
ostatních

PT: OSV Osobnostní rozvoj Rozvoj schopnosti poznávání,
Sebepoznání a sebepojetí,
Seberegulace a sebeorganizace,
Psychohygiena; Sociální rozvoj Poznávání lidí, Komunikace

POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH: Pozitivní
hodnocení druhých – v běžných podmínkách
projevování pozornosti a laskavosti, vyjádření
uznání, účinnost pochvaly, připisování pozitivních
vlastností druhým, správná reakce na pochvalu
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EV-5-1-03 se dokáže těšit z radosti a
úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti i
bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé v
běžných podmínkách

TH-5-1-03-b žák projevuje ostatním
pozornost, vyjádření uznání

POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH: Pozitivní
hodnocení druhých – v běžných podmínkách
projevování pozornosti a laskavosti, vyjádření
uznání, účinnost pochvaly, připisování pozitivních
vlastností druhým, správná reakce na pochvalu

PT: OSV Osobnostní rozvoj Rozvoj schopnosti poznávání,
Sebepoznání a sebepojetí,
Seberegulace a sebeorganizace,
Psychohygiena; Sociální rozvoj Poznávání lidí, Komunikace

EV-5-1-03 se dokáže těšit z radosti a
úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti i
bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé v
běžných podmínkách

TH-5-1-03-c žák si uvědomuje
důležitost a dopad pochvaly a
tvoření pozitivních emocí

POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH: Pozitivní
hodnocení druhých – v běžných podmínkách
projevování pozornosti a laskavosti, vyjádření
uznání, účinnost pochvaly, připisování pozitivních
vlastností druhým, správná reakce na pochvalu

PT: OSV Osobnostní rozvoj Rozvoj schopnosti poznávání,
Sebepoznání a sebepojetí,
Seberegulace a sebeorganizace,
Psychohygiena; Sociální rozvoj Poznávání lidí, Komunikace

EV-5-1-03 se dokáže těšit z radosti a
úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti i
bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé v
běžných podmínkách

TH-5-1-03-d žák poskytne pochvalu a POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH: Pozitivní
správně na ni reaguje
hodnocení druhých – v běžných podmínkách
projevování pozornosti a laskavosti, vyjádření
uznání, účinnost pochvaly, připisování pozitivních
vlastností druhým, správná reakce na pochvalu

PT: OSV Osobnostní rozvoj Rozvoj schopnosti poznávání,
Sebepoznání a sebepojetí,
Seberegulace a sebeorganizace,
Psychohygiena; Sociální rozvoj Poznávání lidí, Komunikace

EV-5-1-04 identifikuje základní city, vede
rozhovor s druhými o jejich prožitcích, na
základě emfatického vnímání přemýšlí nad
konkrétní pomocí

TH-5-1-04-a žák je schopen si
uvědomovat a verbalizovat své
emoce a potřeby na jednoduché
úrovni

TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE: Jak nám je
ve třídě – vyjadřování pozitivní a negativní zpětné
vazby, formulace a vyjadřování vlastních potřeb

PT: OSV Osobnostní rozvoj Kreativita; Sociální rozvoj Poznávání lidí, Mezilidské
vztahy, Komunikace

EV-5-1-04 identifikuje základní city, vede
rozhovor s druhými o jejich prožitcích, na
základě emfatického vnímání přemýšlí nad
konkrétní pomocí

TH-5-1-04-b žák je schopen předat
jak pozitivní, tak negativní zpětnou
vazbu kultivovaným způsobem.

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI:
Komunikace citů – identifikace, vyjádření a
usměrňování základních citů, pocity spokojenosti,
radosti, sympatie, smutku, obav a hněvu

PT: OSV Sociální rozvoj Poznávání lidí, Mezilidské
vztahy, Komunikace
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EV-5-1-04 identifikuje základní city, vede
rozhovor s druhými o jejich prožitcích, na
základě emfatického vnímání přemýšlí nad
konkrétní pomocí

5. ročník
TH-5-1-04-c žák je schopen vhodným
způsobem přiměřeným věku projevit
přátelské přijetí, soucit a empatii
vůči druhému

EV-5-1-05 jednoduchými skutky realizuje
TH-5-1-05-a žák aktivně uplatňuje
tvořivost v mezilidských vztazích, především techniky vhodné pro empatickou
v rodině a v kolektivu třídy
reakci na situaci druhého

TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE: Elementární
prosociálnost – darování, ochota dělit se,
povzbuzení, služba, vyjádření soucitu, přátelství;
dokáže nabídnout pomoc, a i si o pomoc říct

PT: OSV Sociální rozvoj Poznávání lidí, Mezilidské
vztahy, Komunikace

POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH:
Akceptace druhého – zážitek přijetí pro každého
žáka, nácvik přátelského přijetí, umění odpustit,
pomocí empatie předpokládat reakci druhých

PT: OSV Sociální rozvoj Poznávání lidí, Mezilidské
vztahy, Komunikace

EV-5-1-05 jednoduchými skutky realizuje
TH-5-1-05-b žák se aktivně podílí na TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE: Schopnost
tvořivost v mezilidských vztazích, především práci ve skupině
spolupráce – radost ze společné činnosti a
v rodině a v kolektivu třídy
výsledku, vyjádření zájmu, základní pravidla
spolupráce

PT: OSV Sociální rozvoj Poznávání lidí, Mezilidské
vztahy, Komunikace, Kooperace
a kompetice

EV-5-1-06 iniciativně vstupuje do vztahů s
vrstevníky, dokáže rozlišit jejich nabídky k
aktivitě a na nevhodné reaguje asertivně

TH-5-1-06-a žák umí rozlišit mezi
vhodným a nevhodným chováním,
bezpečnými a nebezpečnými projevy
chování.

TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE: Vhodné a
nevhodné, bezpečné a nebezpečné projevy
chování; Tvořivost v mezilidských vztazích –
vytváření prožitků radosti pro druhé, společné
plnění úkolů, zbavování se strachu z neznámého
řešení úkolu a z tvořivého experimentování

PT: OSV Morální rozvoj - Řešení
problémů a rozhodovací
dovednosti, Hodnoty, postoje,
praktická etika

EV-5-1-06 iniciativně vstupuje do vztahů s
vrstevníky, dokáže rozlišit jejich nabídky k
aktivitě a na nevhodné reaguje asertivně

TH-5-1-06-b žák umí rozlišit mezi
vhodným a nevhodným chováním,
bezpečnými a nebezpečnými projevy
chování.

TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE: Vhodné a
nevhodné, bezpečné a nebezpečné projevy
chování; Tvořivost v mezilidských vztazích –
vytváření prožitků radosti pro druhé, společné
plnění úkolů, zbavování se strachu z neznámého
řešení úkolu a z tvořivého experimentování

PT: OSV Sociální rozvoj Komunikace; Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti, Hodnoty, postoje,
praktická etika

EV-5-1-06 iniciativně vstupuje do vztahů s
vrstevníky, dokáže rozlišit jejich nabídky k
aktivitě a na nevhodné reaguje asertivně

TH-5-1-06-c žák je schopen
VZTAHY K SOBĚ A DRUHÝM: Komunikace, aktivní
přemýšlet o své osobě a podělit se o zájem o ostatní
základní oblasti zájmů, vlastností,

PT: OSV Sociální rozvoj Komunikace; Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací

642

UČEBNÍ OSNOVY: TŘÍDNICKÁ HODINA
TŘÍDNICKÁ HODINA

5. ročník
potřeb s druhými a zná z tohoto
pohledu své spolužáky

dovednosti, Hodnoty, postoje,
praktická etika

ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních
TH-5-2-01-a žák se podílí na tvorbě
zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí třídních pravidel a jejich dodržování
a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi
chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě)

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI,
TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE: Komunikace
při vytváření výchovného kolektivu – představení
se, vytvoření základních komunikačních pravidel
kolektivu, zdvořilost, otevřená komunikace; soužití
lidí – mezilidské vztahy, principy demokracie

PT: OSV Sociální rozvoj Mezilidské vztahy, Komunikace,
Kooperace a kompetice

ČJS-5-2-01 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 (městě)

TH-5-2-01-b žák zná a umí vysvětlit
základní principy a pojmy
demokratického soužití a umí uvést
příklady z praxe a osobního života

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI,
TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE: Komunikace
při vytváření výchovného kolektivu – představení
se, vytvoření základních komunikačních pravidel
kolektivu, zdvořilost, otevřená komunikace; soužití
lidí – mezilidské vztahy, principy demokracie

PT: OSV Sociální rozvoj Mezilidské vztahy, Komunikace,
Kooperace a kompetice;
Morální rozvoj - Hodnoty,
postoje, praktická etika

ČJS-5-2-01 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 (městě)

TH-5-2-01-c žák zná a umí vyvodit
pravidla chování pro soužití v obci, v
rodině, ve škole, třídě a mezi chlapci
a dívkami, mezi jednotlivci a
skupinami

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI,
TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE: Komunikace
při vytváření výchovného kolektivu – představení
se, vytvoření základních komunikačních pravidel
kolektivu, zdvořilost, otevřená komunikace; soužití
lidí – mezilidské vztahy, principy demokracie

PT: OSV Sociální rozvoj Mezilidské vztahy, Komunikace,
Kooperace a kompetice;
Morální rozvoj - Hodnoty,
postoje, praktická etika

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI, POZITIVNÍ
HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH: Komunikace při
vytváření výchovného kolektivu – zdvořilost,
otevřená komunikace; soužití lidí – mezilidské
vztahy, principy demokracie; vlastnosti lidí,
pravidla slušného chování

PT: OSV Sociální rozvoj Mezilidské vztahy, Komunikace,
Kooperace a kompetice;
Morální rozvoj - Hodnoty,
postoje, praktická etika

ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi
TH-5-2-02-a žák rozlišuje základní
lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí rozdíly mezi lidmi
svůj omyl a dohodne se na společném
postupu řešení
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ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi
TH-5-2-02-b žák obhájí a odůvodní
lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí své názory, připustí svůj omyl
svůj omyl a dohodne se na společném
postupu řešení

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI, POZITIVNÍ
HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH: Komunikace při
vytváření výchovného kolektivu – zdvořilost,
otevřená komunikace; soužití lidí – mezilidské
vztahy, principy demokracie; vlastnosti lidí,
pravidla slušného chování

PT: OSV Sociální rozvoj Komunikace; Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti, Hodnoty, postoje,
praktická etika

ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi
TH-5-2-02-c žák obhájí a odůvodní
lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí své názory a dohodne se na
svůj omyl a dohodne se na společném
společném postupu řešení
postupu řešení

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI, POZITIVNÍ
HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH: Komunikace při
vytváření výchovného kolektivu – zdvořilost,
otevřená komunikace; soužití lidí – mezilidské
vztahy, principy demokracie; vlastnosti lidí,
pravidla slušného chování

PT: OSV Sociální rozvoj Komunikace, Kooperace a
kompetice

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a
chování, která se už tolerovat nemohou a
která porušují základní lidská práva nebo
demokratické principy

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI, POZITIVNÍ
HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH: Komunikace při
vytváření výchovného kolektivu – zdvořilost,
otevřená komunikace; soužití lidí – mezilidské
vztahy, principy demokracie; vlastnosti lidí,
pravidla slušného chování

PT: OSV Sociální rozvoj Komunikace; Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti, Hodnoty, postoje,
praktická etika

TH-5-2-03-a žák rozpozná ve svém
okolí jednání a chování, která se už
nemohou tolerovat a která porušují
základní lidská práva nebo
demokratické principy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Hodnoty, postoje, praktická etika
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

6. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

ŠVP výstupy

EV-9-1-01 komunikuje otevřeně, pravdivě, TH-9-1-01-a žák je schopen
s porozuměním pro potřeby druhých a
rozpoznat a pojmenovat složitější
přiměřeně situaci
emoce, popsat, jaké emoce používá,
v jakých situacích a jak na reaguje

Učivo

PT: OSV

KOMUNIKACE: Otevřená komunikace –
úrovně komunikace, zásady verbální
komunikace, komunikační chyby, dialog,
komunikace ve ztížených podmínkách

PT: OSV Osobnostní rozvoj - Rozvoj
schopností poznávání, Psychohygiena;
Sociální rozvoj - komunikace

EV-9-1-01 komunikuje otevřeně, pravdivě, TH-9-1-01-b žák je schopen
KOMUNIKACE: Co jsou emoce, jak a kde
PT: OSV Osobnostní rozvoj - Rozvoj
s porozuměním pro potřeby druhých a
vyjadřovat adekvátně vlastní emoce je cítíme, jak fungují, jak se dle nich řídit a schopností poznávání, Psychohygiena;
přiměřeně situaci
ovlivňovat je; odlišení prožívání a chování Sociální rozvoj - komunikace
EV-9-1-01 komunikuje otevřeně, pravdivě, TH-9-1-01-c žák zná rozdíl mezi
KOMUNIKACE: Odlišení prožívání a
s porozuměním pro potřeby druhých a
prožíváním a chováním, zná význam chování
přiměřeně situaci
emocí

PT: OSV Osobnostní rozvoj - Rozvoj
schopností poznávání, Psychohygiena;
Sociální rozvoj - komunikace

EV-9-1-01 komunikuje otevřeně, pravdivě, TH-9-1-01-d žák je schopen
s porozuměním pro potřeby druhých a
respektovat a adekvátně reagovat
přiměřeně situaci
na projevy emocí ostatních osob

PT: OSV Sociální rozvoj - komunikace,
mezilidské vztahy

KOMUNIKACE: Strategie zvládání
vlastních emocí a reakce na emoce
ostatních
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6. ročník

EV-9-1-01 komunikuje otevřeně, pravdivě, TH-9-1-01-e žák zná funkční metody KOMUNIKACE: Strategie zvládání
s porozuměním pro potřeby druhých a
umožňující bezpečně uvolnit emoce vlastních emocí a reakce na emoce
přiměřeně situaci
ostatních

PT: OSV Osobnostní rozvoj - Rozvoj
schopností poznávání, Psychohygiena,
Kreativita; Sociální rozvoj - komunikace

EV-9-1-01 komunikuje otevřeně, pravdivě, TH-9-1-01-f žák rozumí pojmu
KOMUNIKACE: Strategie zvládání
s porozuměním pro potřeby druhých a
vztahové a emoční bezpečí. Je
vlastních emocí a reakce na emoce
přiměřeně situaci
schopen vytvářet nové funkční
ostatních
strategie pro zvládání a vyjadřování
vlastních emocí

PT: OSV Osobnostní rozvoj - Rozvoj
schopností poznávání, Psychohygiena,
Kreativita; Sociální rozvoj - komunikace,
mezilidské vztahy, poznávání lidí

EV-9-1-02 respektuje velikost a důstojnost TH-9-1-02-a žák zná význam slov
lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost dohoda, smlouva, slib, rozumí
a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí významu a formám demokracie,
zodpovědnosti

DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY:
úcta k lidské osobě – lidská práva, zdroje
lidských práv, svoboda, rovnost,
potenciality člověka, pozitivní hodnocení
druhých v obtížných situacích, občanská
zralost

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Mezilidské vztahy; Morální rozvoj - Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická etika

EV-9-1-02 respektuje velikost a důstojnost TH-9-1-02-b žák je schopen
lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost rozpoznat své potřeby a vhodným
a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí způsobem si říci o jejich naplnění

DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY:
jedinečnost a identita člověka – rozvoj
sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj
sebeovládání a morálního úsudku,
selfmanagement, úvahy nad mravními
zásadami, radost a optimismus v životě

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Mezilidské vztahy; Morální rozvoj - Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická etika

EV-9-1-02 respektuje velikost a důstojnost TH-9-1-02-c žák zná různé strategie DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY:
lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost ovlivňování a dokáže rozlišit
jedinečnost a identita člověka – rozvoj
a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí vhodnost jejich použití
sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj
sebeovládání a morálního úsudku,
selfmanagement, úvahy nad mravními
zásadami, radost a optimismus v životě

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Mezilidské vztahy, Komunikace; Morální
rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická
etika
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EV-9-1-02 respektuje velikost a důstojnost TH-9-1-02-d žák zná a uplatňuje
lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost pravidla seznámení se s dětmi,
a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí prolomení případných
komunikačních bariér

DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY: PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
jedinečnost a identita člověka – rozvoj
Mezilidské vztahy, Komunikace
sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj
sebeovládání a morálního úsudku,
selfmanagement, úvahy nad mravními
zásadami, radost a optimismus v životě

EV-9-1-02 respektuje velikost a důstojnost TH-9-1-02-e Žák je schopen
lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost rozpoznat a pojmenovat složitější
a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí emoce a porozumět jim, je schopen
adekvátně předávat i přijímat
pozitivní a negativní zpětnou vazbu,
využívá k popisu vlastní emoce.

DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY: PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
jedinečnost a identita člověka – rozvoj
Mezilidské vztahy, Komunikace
sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj
sebeovládání a morálního úsudku,
selfmanagement, úvahy nad mravními
zásadami, radost a optimismus v životě

EV-9-1-03 analyzuje a aplikuje empatii v
kolektivu

TH-9-1-03-a žák zná význam slova
pravidlo, posloupnost pravidel,
norem a zákonů, ví, kdo pravidla
vytváří, vytvoření pravidel třídy
společná práce s dětmi

DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY:
jedinečnost a identita člověka – rozvoj
sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj
sebeovládání a morálního úsudku,
selfmanagement, úvahy nad mravními
zásadami, radost a optimismus v životě

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Mezilidské vztahy, Komunikace; Morální
rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická
etika

EV-9-1-03 analyzuje a aplikuje empatii v
kolektivu

TH-9-1-03-b žák je seznámen se
základními strategiemi vytvoření
atmosféry důvěry a bezpečí mezi
dětmi a vyučujícím

DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY:
jedinečnost a identita člověka – rozvoj
sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj
sebeovládání a morálního úsudku,
selfmanagement, úvahy nad mravními
zásadami, radost a optimismus v životě

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Mezilidské vztahy, Komunikace; Morální
rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická
etika

EV-9-1-03 analyzuje a aplikuje empatii v
kolektivu

TH-9-1-03-c žák je schopen rozlišení DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY: PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
pojmů legrace vs násilí, rozumí, co jedinečnost a identita člověka – rozvoj
Mezilidské vztahy, Komunikace; Morální
je bezpečné chování ve vztazích
sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací
sebeovládání a morálního úsudku,
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selfmanagement, úvahy nad mravními
zásadami, radost a optimismus v životě

dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická
etika

EV-9-1-03 analyzuje a aplikuje empatii v
kolektivu

TH-9-1-03-d žák zná zásady a různé
strategie nezraňující komunikace,
umí je využít a jaké projevy
komunikace jsou bezpečné, ví, proč
je volit

KOMUNIKACE: Schopnost spolupráce –
radost ze společné činnosti a výsledku,
vyjádření zájmu, základní pravidla
spolupráce

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Mezilidské vztahy, Komunikace

EV-9-1-03 analyzuje a aplikuje empatii v
kolektivu

TH-9-1-03-e žák je schopen
respektovat a adekvátně reagovat
na projevy emocí ostatních osob

KOMUNIKACE: Schopnost spolupráce –
radost ze společné činnosti a výsledku,
vyjádření zájmu, základní pravidla
spolupráce

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Mezilidské vztahy, Komunikace

EV-9-1-03 analyzuje a aplikuje empatii v
kolektivu

TH-9-1-03-f žák rozumí, v čem je
hodnotný jako člen kolektivu a cítí
se jeho součástí. Zná svou roli,
aktivně přispívá k pozitivnímu
klimatu, dokáže využít podpory
kolektivu pro svůj osobní růst.

DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY: PT: OSV Osobnostní rozvoj - Rozvoj
jedinečnost a identita člověka – rozvoj
schopností poznávání, Sebepoznání a
sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace
sebeovládání a morálního úsudku,
selfmanagement, úvahy nad mravními
zásadami, radost a optimismus v životě

EV-9-1-03 analyzuje a aplikuje empatii v
kolektivu

TH-9-1-03-g žák aktivně spolupráce KOMUNIKACE: Schopnost spolupráce –
s dalšími členy skupiny
radost ze společné činnosti a výsledku,
vyjádření zájmu, základní pravidla
spolupráce

PT: OSV Sociální rozvoj - Kooperace a
kompetice, Komunikace

EV-9-1-04 nahrazuje agresivní a pasivní
chování chováním asertivním,
neagresivním způsobem obhajuje svá
práva

TH-9-1-04-a žák chápe význam
konfliktu, rozumí doprovodným
emocím

PT: OSV Sociální rozvoj - Kooperace a
kompetice, Komunikace

ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ: asertivní chování –
přijatelný kompromis, konstruktivní
kritika, přijetí pochvaly, požádání o
laskavost, stížnost, otázka po důvodu,
realizace svých práv, řešení konfliktu
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EV-9-1-04 nahrazuje agresivní a pasivní
chování chováním asertivním,
neagresivním způsobem obhajuje svá
práva

TH-9-1-04-b žák rozumí
doprovodným emocím konfliktu a je
schopen reagovat odpovídajícími
provztahovými a přímými
strategiemi chování

ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ: asertivní chování –
přijatelný kompromis, konstruktivní
kritika, přijetí pochvaly, požádání o
laskavost, stížnost, otázka po důvodu,
realizace svých práv, řešení konfliktu;
obrana před manipulací – asertivní
techniky – manipulace, vysvětlení a
nácvik jednotlivých asertivních technik

PT: OSV Sociální rozvoj - Kooperace a
kompetice, Komunikace

EV-9-1-04 nahrazuje agresivní a pasivní
chování chováním asertivním,
neagresivním způsobem obhajuje svá
práva

TH-9-1-04-c žák je schopen využít
různých verbálních i neverbálních
prvků komunikace pro efektivní
řešení

ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ: asertivní chování –
přijatelný kompromis, konstruktivní
kritika, přijetí pochvaly, požádání o
laskavost, stížnost, otázka po důvodu,
realizace svých práv, řešení konfliktu

PT: OSV Sociální rozvoj - Kooperace a
kompetice, Komunikace

EV-9-1-04 nahrazuje agresivní a pasivní
chování chováním asertivním,
neagresivním způsobem obhajuje svá
práva

TH-9-1-04-d žák je seznámen s
nevhodnými strategiemi a
nevyužívá útěkových či agresivních
projevů

ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ: asertivní chování –
přijatelný kompromis, konstruktivní
kritika, přijetí pochvaly, požádání o
laskavost, stížnost, otázka po důvodu,
realizace svých práv, řešení konfliktu;
obrana před manipulací – asertivní
techniky – manipulace, vysvětlení a
nácvik jednotlivých asertivních technik

PT: OSV Sociální rozvoj - Kooperace a
kompetice, Komunikace

EV-9-1-04 nahrazuje agresivní a pasivní
chování chováním asertivním,
neagresivním způsobem obhajuje svá
práva

TH-9-1-04-e žák dokáže odlišit různé
druhy konfliktních interakcí a zvolit
efektivní nástroje řešení, směřuje k
vyřešení či kompromisu

ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ: asertivní chování –
přijatelný kompromis, konstruktivní
kritika, přijetí pochvaly, požádání o
laskavost, stížnost, otázka po důvodu,
realizace svých práv, řešení konfliktu;
obrana před manipulací – asertivní

PT: OSV Sociální rozvoj - Kooperace a
kompetice, Komunikace
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techniky – manipulace, vysvětlení a
nácvik jednotlivých asertivních technik

EV-9-1-04 nahrazuje agresivní a pasivní
chování chováním asertivním,
neagresivním způsobem obhajuje svá
práva

TH-9-1-04-f žák si uvědomuje svou
emocionalitu v průběhu konfliktní
interakce

KOMUNIKACE: aktivní naslouchání – cíle, PT: OSV Osobnostní rozvoj - Rozvoj
výhody, zásady, způsob a nácvik aktivního schopností poznávání, Psychohygiena;
naslouchání
Sociální rozvoj - komunikace

EV-9-1-04 nahrazuje agresivní a pasivní
chování chováním asertivním,
neagresivním způsobem obhajuje svá
práva

TH-9-1-04-g žák zná strategie na
zvládání vlastních intenzivnějších
emocí a využívá je

DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY: PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
jedinečnost a identita člověka – rozvoj
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj praktická etika
sebeovládání a morálního úsudku,
selfmanagement, úvahy nad mravními
zásadami, radost a optimismus v životě;
lidská práva, zdroje lidských práv,
svoboda, rovnost, potenciality člověka,
pozitivní hodnocení druhých v obtížných
situacích, občanská zralost

EV-9-1-04 nahrazuje agresivní a pasivní
chování chováním asertivním,
neagresivním způsobem obhajuje svá
práva

TH-9-1-04-h žák aktivně uplatňuje
principy fair play

ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ: fair play – zdravá
soutěživost, dodržování pravidel hry,
asertivita a prosociálnost v soutěživých
situacích, prosociálnost a sport

EV-9-1-05 rozlišuje manipulační působení TH-9-1-05-a žák si uvědomuje, co je REÁLNÉ A ZOBRAZENÉ VZORY: pozitivní
médií a identifikuje se s pozitivními
fake news a umí kriticky nahlížet na vzory versus pochybné idoly –
prosociálními vzory
mediální sdělení
senzibilizace pro rozlišování vzorů, vliv
reálných vzorů, prosociální vzory ve
veřejném životě, vzory ve vlastní rodině,
vliv zobrazených vzorů a vhodné literární
prameny, smysl autority, vztah k autoritě

PT: OSV Sociální rozvoj - Kooperace a
kompetice, Komunikace

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Komunikace; Morální rozvoj - Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická etika
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EV-9-1-05 rozlišuje manipulační působení TH-9-1-05-b žák je schopen
médií a identifikuje se s pozitivními
identifikovat emoce spojené s
prosociálními vzory
manipulativním působením médií a
zná vhodné strategie jak s
informacemi a vyvolanými emocemi
pracovat

REÁLNÉ A ZOBRAZENÉ VZORY: podpora
pozitivního působení televize a médií –
nabídka pozitivních vzorů v médiích,
kritický přístup k působení médií,
eliminace vlivu agrese, zvládání agrese,
rozlišování mezi realitou a
pseudorealitou, účinná obrana proti
manipulaci médii, média a volný čas

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Komunikace; Morální rozvoj - Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická etika

EV-9-1-05 rozlišuje manipulační působení TH-9-1-05-c žák umí slyšet význam
médií a identifikuje se s pozitivními
toho, co mediální sdělení říká a
prosociálními vzory
vhodně význam sdělení zopakovat,
umí identifikovat manipulativní
prvky mediálního sdělení

REÁLNÉ A ZOBRAZENÉ VZORY: já –
potenciální vzor pro druhé – smysl a cíl
mého života, postoje, zodpovědný život,
mé schopnosti a společnost, zdravý
způsob života, autonomie a konformita

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Komunikace; Morální rozvoj - Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická etika

TH-9-1-06-a žák je schopen
neverbálně vyjadřovat pozornost
druhému (oční kontakt, dávání
prostoru, vhodná vzdálenost,
přizpůsobení hlasitosti druhému a
situaci)

INICIATIVA A KOMPLEXNÍ
PROSOCIÁLNOST: iniciativa a tvořivost –
renatalizace, nácvik tvořivosti, prosociální
aspekt iniciativy a tvořivosti ve školním
prostředí a v rodině, psychická a fyzická
pomoc, ochota ke spolupráci, přátelství

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Komunikace; Morální rozvoj - Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická etika

EV-9-1-06 spolupracuje i v obtížných
sociálních situacích

TH-9-1-06-b žák umí věnovat
pozornost k sociálním problémům,
slyšet význam toho, co druhý říká a
vhodně význam sdělení zopakovat

INICIATIVA A KOMPLEXNÍ
PROSOCIÁLNOST: iniciativa ve ztížených
podmínkách – pozitivní formulace
problému, pomoc neznámému člověku,
veřejná osobní angažovanost

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Komunikace; Morální rozvoj - Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická etika

EV-9-1-06 spolupracuje i v obtížných
sociálních situacích

TH-9-1-06-c žák zná a umí
identifikovat komunikační zlozvyky
a bariéry

KOMUNIKACE: otevřená komunikace –
úrovně komunikace, zásady verbální
komunikace, komunikační chyby, dialog,
komunikace ve ztížených podmínkách"

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Komunikace; Morální rozvoj - Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická etika
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EV-9-1-07 je vnímavý k sociálním
problémům, v kontextu své situace a
svých možností přispívá k jejich řešení

TH-9-1-07-a žák je schopen
neverbálně vyjadřovat pozornost
druhému (oční kontakt, dávání
prostoru, vhodná vzdálenost,
přizpůsobení hlasitosti druhému a
situaci)

INICIATIVA A KOMPLEXNÍ
PROSOCIÁLNOST: iniciativa a tvořivost –
renatalizace, nácvik tvořivosti, prosociální
aspekt iniciativy a tvořivosti ve školním
prostředí a v rodině, psychická a fyzická
pomoc, ochota ke spolupráci, přátelství

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Komunikace; Morální rozvoj - Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická etika

EV-9-1-07 je vnímavý k sociálním
problémům, v kontextu své situace a
svých možností přispívá k jejich řešení

TH-9-1-07-b žák umí věnovat
pozornost k sociálním problémům,
slyšet význam toho, co druhý říká a
vhodně význam sdělení zopakovat

INICIATIVA A KOMPLEXNÍ
PROSOCIÁLNOST: iniciativa ve ztížených
podmínkách – pozitivní formulace
problému, pomoc neznámému člověku,
veřejná osobní angažovanost

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Komunikace; Morální rozvoj - Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická etika

EV-9-1-07 je vnímavý k sociálním
problémům, v kontextu své situace a
svých možností přispívá k jejich řešení

TH-9-1-07-c žák zná a umí
identifikovat komunikační zlozvyky
a bariéry

INICIATIVA A KOMPLEXNÍ
PROSOCIÁLNOST: uplatnění komplexní
prosociálnosti – bída světa,
informovanost o situaci zemí třetího
světa, vztah k menšinám, využití
prosociálnosti v multikulturní společnosti,
pozitivní vztah k diverzitám

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Komunikace; Morální rozvoj - Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická etika

EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty
různých životních situací

TH-9-1-08-a žák zná význam
pravidel, norem a zákonů, ví, kdo
pravidla vytváří a je seznámen s
etickým rozměrem jejich vlivu na
běžné životní situace

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA: etické
hodnoty – zdroje etiky, osobní
odpovědnost, smysl života, aplikace
mravních zásad a hodnot, ctnosti,
svědomí a jeho rozvoj

PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
praktická etika

EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty
různých životních situací

TH-9-1-08-b žák zná význam slov
dohoda, smlouva, slib, rozumí
významu a formám demokracie,
zodpovědnosti

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA: etické
hodnoty – zdroje etiky, osobní
odpovědnost, smysl života, aplikace
mravních zásad a hodnot, ctnosti,
svědomí a jeho rozvoj

PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
praktická etika
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EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty
různých životních situací

TH-9-1-08-c žák si uvědomuje rizika
sexuálního života a zná zásady
sexuálního zdraví z fyzické i duševní
stránky

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA: sexuální
zdraví – zodpovědný vztah k sexualitě,
mládí – příprava na lásku, sexuální
identita, nezralé rodičovství

PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
praktická etika

EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty
různých životních situací

TH-9-1-08-d žák si uvědomuje
důležitost rodiny, jejích členů a
rodinného soužití v životě člověka

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA: rodina – PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
poznání vlastní rodiny a jejích pravidel,
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
práva a povinnosti v rodině, role v rodině, praktická etika
formulace nevyslovených pravidel a
očekávání, hodnota rodiny, zlepšení
atmosféry v rodině, komunikace v rodině,
úcta k členům rodiny, úcta ke stáří

EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty
různých životních situací

TH-9-1-08-e žák se seznámí s
různými názory na duchovní rozměr
člověka a zhodnotí je ve vztahu ke
svým hodnotám a postojům

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA: duchovní PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
rozměr člověka – obrana proti sektám,
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
tolerance k lidem s jiným světovým
praktická etika
názorem, informace o různých
světonázorech

EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty
různých životních situací

TH-9-1-08-f žák si uvědomuje rizika
nešetrného hospodaření s penězi a
seznámí se zásadami správného
hospodaření

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA:
ekonomické hodnoty – rozumné
nakládání s penězi, zájem o otázky
národního hospodářství, vztah mezi
ekonomikou a etikou, rozvíjení
ekonomických ctností – šetrnost,
podnikavost

PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
praktická etika

EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty
různých životních situací

TH-9-1-08-g žák si uvědomuje
dopady národního hospodaření na
jednotlivce

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA:
ekonomické hodnoty – rozumné
nakládání s penězi, zájem o otázky
národního hospodářství, vztah mezi
ekonomikou a etikou, rozvíjení

PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
praktická etika
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ekonomických ctností – šetrnost,
podnikavost

EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty
různých životních situací

TH-9-1-08-h žák si uvědomuje
důležitost ochrany životního
prostředí a je veden k úctě ke všem
formám života

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA: ochrana
přírody a životního prostředí – úcta k
životu ve všech jeho formách, citový
vztah člověka k přírodě, vnímání krásy a
mnohotvárnosti přírody, zodpovědnost
za životní prostředí

PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
praktická etika

EV-9-1-09 se rozhoduje uvážlivě a vhodně TH-9-1-09-a žák zná pojem
v každodenních situacích a nevyhýbá se
psychohygiena, chápe význam
řešení osobních problémů
podpory druhým a umí si o podporu
říci

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA: sexuální
zdraví – zodpovědný vztah k sexualitě,
mládí – příprava na lásku, sexuální
identita, nezralé rodičovství

PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
praktická etika

EV-9-1-09 se rozhoduje uvážlivě a vhodně TH-9-1-09-b žák umí kriticky
v každodenních situacích a nevyhýbá se
posoudit a zhodnotit svůj
řešení osobních problémů
individuální rozvoj

POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A
DRUHÝCH: sebepojetí – sebepoznání,
sebehodnocení, sebepřijetí,
sebeprezentace, sebeovládání, podpora
sebeoceňování

PT: OSV Osobnostní rozvoj - Rozvoj
schopností poznávání, Sebepoznání a
sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace,
Psychohygiena

EV-9-1-10 aplikuje postoje a způsobilosti, TH-9-1-10-a žák umí zhodnotit
které rozvíjejí mezilidské vztahy
rozvoj třídního kolektivu

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA: etické
hodnoty – zdroje etiky, osobní
odpovědnost, smysl života, aplikace
mravních zásad a hodnot, ctnosti,
svědomí a jeho rozvoj

PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
praktická etika

EV-9-1-10 aplikuje postoje a způsobilosti, TH-9-1-10-b žák rozumí, v čem je
které rozvíjejí mezilidské vztahy
hodnotný jako člen kolektivu a cítí
se jeho součástí.

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA: etické
hodnoty – zdroje etiky, osobní
odpovědnost, smysl života, aplikace
mravních zásad a hodnot, ctnosti,
svědomí a jeho rozvoj

PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
praktická etika
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EV-9-1-10 aplikuje postoje a způsobilosti, TH-9-1-10-c žák zná svou roli ve
které rozvíjejí mezilidské vztahy
vztahu k ostatním, aktivně přispívá
pozitivnímu klimatu, dokáže využít
podpory kolektivu pro svůj osobní
růst

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA: etické
hodnoty – zdroje etiky, osobní
odpovědnost, smysl života, aplikace
mravních zásad a hodnot, ctnosti,
svědomí a jeho rozvoj

PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
praktická etika

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Hodnoty, postoje, praktická etika
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•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

ŠVP výstupy

EV-9-1-01 komunikuje otevřeně, pravdivě, TH-9-1-01-a žák je schopen
s porozuměním pro potřeby druhých a
rozpoznat a pojmenovat složitější
přiměřeně situaci
emoce, popsat, jaké emoce používá,
v jakých situacích a jak na reaguje

Učivo

PT: OSV

KOMUNIKACE: Otevřená komunikace –
úrovně komunikace, zásady verbální
komunikace, komunikační chyby, dialog,
komunikace ve ztížených podmínkách

PT: OSV Osobnostní rozvoj - Rozvoj
schopností poznávání, Psychohygiena;
Sociální rozvoj - komunikace

EV-9-1-01 komunikuje otevřeně, pravdivě, TH-9-1-01-b žák je schopen
KOMUNIKACE: Co jsou emoce, jak a kde
PT: OSV Osobnostní rozvoj - Rozvoj
s porozuměním pro potřeby druhých a
vyjadřovat adekvátně vlastní emoce je cítíme, jak fungují, jak se dle nich řídit a schopností poznávání, Psychohygiena;
přiměřeně situaci
ovlivňovat je; odlišení prožívání a chování Sociální rozvoj - komunikace
EV-9-1-01 komunikuje otevřeně, pravdivě, TH-9-1-01-c žák zná rozdíl mezi
KOMUNIKACE: Odlišení prožívání a
s porozuměním pro potřeby druhých a
prožíváním a chováním, zná význam chování
přiměřeně situaci
emocí

PT: OSV Osobnostní rozvoj - Rozvoj
schopností poznávání, Psychohygiena;
Sociální rozvoj - komunikace

EV-9-1-01 komunikuje otevřeně, pravdivě, TH-9-1-01-d žák je schopen
s porozuměním pro potřeby druhých a
respektovat a adekvátně reagovat
přiměřeně situaci
na projevy emocí ostatních osob

PT: OSV Sociální rozvoj - komunikace,
mezilidské vztahy

KOMUNIKACE: Strategie zvládání
vlastních emocí a reakce na emoce
ostatních

657

UČEBNÍ OSNOVY: TŘÍDNICKÁ HODINA
TŘÍDNICKÁ HODINA

7. ročník

EV-9-1-01 komunikuje otevřeně, pravdivě, TH-9-1-01-e žák zná funkční metody KOMUNIKACE: Strategie zvládání
s porozuměním pro potřeby druhých a
umožňující bezpečně uvolnit emoce vlastních emocí a reakce na emoce
přiměřeně situaci
ostatních

PT: OSV Osobnostní rozvoj - Rozvoj
schopností poznávání, Psychohygiena,
Kreativita; Sociální rozvoj - komunikace

EV-9-1-01 komunikuje otevřeně, pravdivě, TH-9-1-01-f žák rozumí pojmu
KOMUNIKACE: Strategie zvládání
s porozuměním pro potřeby druhých a
vztahové a emoční bezpečí. Je
vlastních emocí a reakce na emoce
přiměřeně situaci
schopen vytvářet nové funkční
ostatních
strategie pro zvládání a vyjadřování
vlastních emocí

PT: OSV Osobnostní rozvoj - Rozvoj
schopností poznávání, Psychohygiena,
Kreativita; Sociální rozvoj - komunikace,
mezilidské vztahy, poznávání lidí

EV-9-1-02 respektuje velikost a důstojnost TH-9-1-02-a žák zná význam slov
lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost dohoda, smlouva, slib, rozumí
a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí významu a formám demokracie,
zodpovědnosti

DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY:
úcta k lidské osobě – lidská práva, zdroje
lidských práv, svoboda, rovnost,
potenciality člověka, pozitivní hodnocení
druhých v obtížných situacích, občanská
zralost

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Mezilidské vztahy; Morální rozvoj - Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická etika

EV-9-1-02 respektuje velikost a důstojnost TH-9-1-02-b žák je schopen
lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost rozpoznat své potřeby a vhodným
a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí způsobem si říci o jejich naplnění

DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY:
jedinečnost a identita člověka – rozvoj
sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj
sebeovládání a morálního úsudku,
selfmanagement, úvahy nad mravními
zásadami, radost a optimismus v životě

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Mezilidské vztahy; Morální rozvoj - Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická etika

EV-9-1-02 respektuje velikost a důstojnost TH-9-1-02-c žák zná různé strategie DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY:
lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost ovlivňování a dokáže rozlišit
jedinečnost a identita člověka – rozvoj
a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí vhodnost jejich použití
sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj
sebeovládání a morálního úsudku,
selfmanagement, úvahy nad mravními
zásadami, radost a optimismus v životě

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Mezilidské vztahy, Komunikace; Morální
rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická
etika
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EV-9-1-02 respektuje velikost a důstojnost TH-9-1-02-d žák zná a uplatňuje
lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost pravidla seznámení se s dětmi,
a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí prolomení případných
komunikačních bariér

DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY: PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
jedinečnost a identita člověka – rozvoj
Mezilidské vztahy, Komunikace
sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj
sebeovládání a morálního úsudku,
selfmanagement, úvahy nad mravními
zásadami, radost a optimismus v životě

EV-9-1-02 respektuje velikost a důstojnost TH-9-1-02-e Žák je schopen
lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost rozpoznat a pojmenovat složitější
a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí emoce a porozumět jim, je schopen
adekvátně předávat i přijímat
pozitivní a negativní zpětnou vazbu,
využívá k popisu vlastní emoce.

DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY: PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
jedinečnost a identita člověka – rozvoj
Mezilidské vztahy, Komunikace
sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj
sebeovládání a morálního úsudku,
selfmanagement, úvahy nad mravními
zásadami, radost a optimismus v životě

EV-9-1-03 analyzuje a aplikuje empatii v
kolektivu

TH-9-1-03-a žák zná význam slova
pravidlo, posloupnost pravidel,
norem a zákonů, ví, kdo pravidla
vytváří, vytvoření pravidel třídy
společná práce s dětmi

DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY:
jedinečnost a identita člověka – rozvoj
sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj
sebeovládání a morálního úsudku,
selfmanagement, úvahy nad mravními
zásadami, radost a optimismus v životě

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Mezilidské vztahy, Komunikace; Morální
rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická
etika

EV-9-1-03 analyzuje a aplikuje empatii v
kolektivu

TH-9-1-03-b žák je seznámen se
základními strategiemi vytvoření
atmosféry důvěry a bezpečí mezi
dětmi a vyučujícím

DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY:
jedinečnost a identita člověka – rozvoj
sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj
sebeovládání a morálního úsudku,
selfmanagement, úvahy nad mravními
zásadami, radost a optimismus v životě

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Mezilidské vztahy, Komunikace; Morální
rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická
etika

EV-9-1-03 analyzuje a aplikuje empatii v
kolektivu

TH-9-1-03-c žák je schopen rozlišení DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY: PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
pojmů legrace vs násilí, rozumí, co jedinečnost a identita člověka – rozvoj
Mezilidské vztahy, Komunikace; Morální
je bezpečné chování ve vztazích
sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací
sebeovládání a morálního úsudku,
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selfmanagement, úvahy nad mravními
zásadami, radost a optimismus v životě

dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická
etika

EV-9-1-03 analyzuje a aplikuje empatii v
kolektivu

TH-9-1-03-d žák zná zásady a různé
strategie nezraňující komunikace,
umí je využít a jaké projevy
komunikace jsou bezpečné, ví, proč
je volit

KOMUNIKACE: Schopnost spolupráce –
radost ze společné činnosti a výsledku,
vyjádření zájmu, základní pravidla
spolupráce

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Mezilidské vztahy, Komunikace

EV-9-1-03 analyzuje a aplikuje empatii v
kolektivu

TH-9-1-03-e žák je schopen
respektovat a adekvátně reagovat
na projevy emocí ostatních osob

KOMUNIKACE: Schopnost spolupráce –
radost ze společné činnosti a výsledku,
vyjádření zájmu, základní pravidla
spolupráce

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Mezilidské vztahy, Komunikace

EV-9-1-03 analyzuje a aplikuje empatii v
kolektivu

TH-9-1-03-f žák rozumí, v čem je
hodnotný jako člen kolektivu a cítí
se jeho součástí. Zná svou roli,
aktivně přispívá k pozitivnímu
klimatu, dokáže využít podpory
kolektivu pro svůj osobní růst.

DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY: PT: OSV Osobnostní rozvoj - Rozvoj
jedinečnost a identita člověka – rozvoj
schopností poznávání, Sebepoznání a
sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace
sebeovládání a morálního úsudku,
selfmanagement, úvahy nad mravními
zásadami, radost a optimismus v životě

EV-9-1-03 analyzuje a aplikuje empatii v
kolektivu

TH-9-1-03-g žák aktivně spolupráce KOMUNIKACE: Schopnost spolupráce –
s dalšími členy skupiny
radost ze společné činnosti a výsledku,
vyjádření zájmu, základní pravidla
spolupráce

PT: OSV Sociální rozvoj - Kooperace a
kompetice, Komunikace

EV-9-1-04 nahrazuje agresivní a pasivní
chování chováním asertivním,
neagresivním způsobem obhajuje svá
práva

TH-9-1-04-a žák chápe význam
konfliktu, rozumí doprovodným
emocím

PT: OSV Sociální rozvoj - Kooperace a
kompetice, Komunikace

ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ: asertivní chování –
přijatelný kompromis, konstruktivní
kritika, přijetí pochvaly, požádání o
laskavost, stížnost, otázka po důvodu,
realizace svých práv, řešení konfliktu
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EV-9-1-04 nahrazuje agresivní a pasivní
chování chováním asertivním,
neagresivním způsobem obhajuje svá
práva

TH-9-1-04-b žák rozumí
doprovodným emocím konfliktu a je
schopen reagovat odpovídajícími
provztahovými a přímými
strategiemi chování

ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ: asertivní chování –
přijatelný kompromis, konstruktivní
kritika, přijetí pochvaly, požádání o
laskavost, stížnost, otázka po důvodu,
realizace svých práv, řešení konfliktu;
obrana před manipulací – asertivní
techniky – manipulace, vysvětlení a
nácvik jednotlivých asertivních technik

PT: OSV Sociální rozvoj - Kooperace a
kompetice, Komunikace

EV-9-1-04 nahrazuje agresivní a pasivní
chování chováním asertivním,
neagresivním způsobem obhajuje svá
práva

TH-9-1-04-c žák je schopen využít
různých verbálních i neverbálních
prvků komunikace pro efektivní
řešení

ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ: asertivní chování –
přijatelný kompromis, konstruktivní
kritika, přijetí pochvaly, požádání o
laskavost, stížnost, otázka po důvodu,
realizace svých práv, řešení konfliktu

PT: OSV Sociální rozvoj - Kooperace a
kompetice, Komunikace

EV-9-1-04 nahrazuje agresivní a pasivní
chování chováním asertivním,
neagresivním způsobem obhajuje svá
práva

TH-9-1-04-d žák je seznámen s
nevhodnými strategiemi a
nevyužívá útěkových či agresivních
projevů

ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ: asertivní chování –
přijatelný kompromis, konstruktivní
kritika, přijetí pochvaly, požádání o
laskavost, stížnost, otázka po důvodu,
realizace svých práv, řešení konfliktu;
obrana před manipulací – asertivní
techniky – manipulace, vysvětlení a
nácvik jednotlivých asertivních technik

PT: OSV Sociální rozvoj - Kooperace a
kompetice, Komunikace

EV-9-1-04 nahrazuje agresivní a pasivní
chování chováním asertivním,
neagresivním způsobem obhajuje svá
práva

TH-9-1-04-e žák dokáže odlišit různé
druhy konfliktních interakcí a zvolit
efektivní nástroje řešení, směřuje k
vyřešení či kompromisu

ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ: asertivní chování –
přijatelný kompromis, konstruktivní
kritika, přijetí pochvaly, požádání o
laskavost, stížnost, otázka po důvodu,
realizace svých práv, řešení konfliktu;
obrana před manipulací – asertivní

PT: OSV Sociální rozvoj - Kooperace a
kompetice, Komunikace
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techniky – manipulace, vysvětlení a
nácvik jednotlivých asertivních technik

EV-9-1-04 nahrazuje agresivní a pasivní
chování chováním asertivním,
neagresivním způsobem obhajuje svá
práva

TH-9-1-04-f žák si uvědomuje svou
emocionalitu v průběhu konfliktní
interakce

KOMUNIKACE: aktivní naslouchání – cíle, PT: OSV Osobnostní rozvoj - Rozvoj
výhody, zásady, způsob a nácvik aktivního schopností poznávání, Psychohygiena;
naslouchání
Sociální rozvoj - komunikace

EV-9-1-04 nahrazuje agresivní a pasivní
chování chováním asertivním,
neagresivním způsobem obhajuje svá
práva

TH-9-1-04-g žák zná strategie na
zvládání vlastních intenzivnějších
emocí a využívá je

DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY: PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
jedinečnost a identita člověka – rozvoj
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj praktická etika
sebeovládání a morálního úsudku,
selfmanagement, úvahy nad mravními
zásadami, radost a optimismus v životě;
lidská práva, zdroje lidských práv,
svoboda, rovnost, potenciality člověka,
pozitivní hodnocení druhých v obtížných
situacích, občanská zralost

EV-9-1-04 nahrazuje agresivní a pasivní
chování chováním asertivním,
neagresivním způsobem obhajuje svá
práva

TH-9-1-04-h žák aktivně uplatňuje
principy fair play

ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ: fair play – zdravá
soutěživost, dodržování pravidel hry,
asertivita a prosociálnost v soutěživých
situacích, prosociálnost a sport

EV-9-1-05 rozlišuje manipulační působení TH-9-1-05-a žák si uvědomuje, co je REÁLNÉ A ZOBRAZENÉ VZORY: pozitivní
médií a identifikuje se s pozitivními
fake news a umí kriticky nahlížet na vzory versus pochybné idoly –
prosociálními vzory
mediální sdělení
senzibilizace pro rozlišování vzorů, vliv
reálných vzorů, prosociální vzory ve
veřejném životě, vzory ve vlastní rodině,
vliv zobrazených vzorů a vhodné literární
prameny, smysl autority, vztah k autoritě

PT: OSV Sociální rozvoj - Kooperace a
kompetice, Komunikace

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Komunikace; Morální rozvoj - Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická etika
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EV-9-1-05 rozlišuje manipulační působení TH-9-1-05-b žák je schopen
médií a identifikuje se s pozitivními
identifikovat emoce spojené s
prosociálními vzory
manipulativním působením médií a
zná vhodné strategie jak s
informacemi a vyvolanými emocemi
pracovat

REÁLNÉ A ZOBRAZENÉ VZORY: podpora
pozitivního působení televize a médií –
nabídka pozitivních vzorů v médiích,
kritický přístup k působení médií,
eliminace vlivu agrese, zvládání agrese,
rozlišování mezi realitou a
pseudorealitou, účinná obrana proti
manipulaci médii, média a volný čas

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Komunikace; Morální rozvoj - Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická etika

EV-9-1-05 rozlišuje manipulační působení TH-9-1-05-c žák umí slyšet význam
médií a identifikuje se s pozitivními
toho, co mediální sdělení říká a
prosociálními vzory
vhodně význam sdělení zopakovat,
umí identifikovat manipulativní
prvky mediálního sdělení

REÁLNÉ A ZOBRAZENÉ VZORY: já –
potenciální vzor pro druhé – smysl a cíl
mého života, postoje, zodpovědný život,
mé schopnosti a společnost, zdravý
způsob života, autonomie a konformita

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Komunikace; Morální rozvoj - Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická etika

TH-9-1-06-a žák je schopen
neverbálně vyjadřovat pozornost
druhému (oční kontakt, dávání
prostoru, vhodná vzdálenost,
přizpůsobení hlasitosti druhému a
situaci)

INICIATIVA A KOMPLEXNÍ
PROSOCIÁLNOST: iniciativa a tvořivost –
renatalizace, nácvik tvořivosti, prosociální
aspekt iniciativy a tvořivosti ve školním
prostředí a v rodině, psychická a fyzická
pomoc, ochota ke spolupráci, přátelství

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Komunikace; Morální rozvoj - Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická etika

EV-9-1-06 spolupracuje i v obtížných
sociálních situacích

TH-9-1-06-b žák umí věnovat
pozornost k sociálním problémům,
slyšet význam toho, co druhý říká a
vhodně význam sdělení zopakovat

INICIATIVA A KOMPLEXNÍ
PROSOCIÁLNOST: iniciativa ve ztížených
podmínkách – pozitivní formulace
problému, pomoc neznámému člověku,
veřejná osobní angažovanost

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Komunikace; Morální rozvoj - Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická etika

EV-9-1-06 spolupracuje i v obtížných
sociálních situacích

TH-9-1-06-c žák zná a umí
identifikovat komunikační zlozvyky
a bariéry

KOMUNIKACE: otevřená komunikace –
úrovně komunikace, zásady verbální
komunikace, komunikační chyby, dialog,
komunikace ve ztížených podmínkách"

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Komunikace; Morální rozvoj - Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická etika
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EV-9-1-07 je vnímavý k sociálním
problémům, v kontextu své situace a
svých možností přispívá k jejich řešení

TH-9-1-07-a žák je schopen
neverbálně vyjadřovat pozornost
druhému (oční kontakt, dávání
prostoru, vhodná vzdálenost,
přizpůsobení hlasitosti druhému a
situaci)

INICIATIVA A KOMPLEXNÍ
PROSOCIÁLNOST: iniciativa a tvořivost –
renatalizace, nácvik tvořivosti, prosociální
aspekt iniciativy a tvořivosti ve školním
prostředí a v rodině, psychická a fyzická
pomoc, ochota ke spolupráci, přátelství

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Komunikace; Morální rozvoj - Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická etika

EV-9-1-07 je vnímavý k sociálním
problémům, v kontextu své situace a
svých možností přispívá k jejich řešení

TH-9-1-07-b žák umí věnovat
pozornost k sociálním problémům,
slyšet význam toho, co druhý říká a
vhodně význam sdělení zopakovat

INICIATIVA A KOMPLEXNÍ
PROSOCIÁLNOST: iniciativa ve ztížených
podmínkách – pozitivní formulace
problému, pomoc neznámému člověku,
veřejná osobní angažovanost

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Komunikace; Morální rozvoj - Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická etika

EV-9-1-07 je vnímavý k sociálním
problémům, v kontextu své situace a
svých možností přispívá k jejich řešení

TH-9-1-07-c žák zná a umí
identifikovat komunikační zlozvyky
a bariéry

INICIATIVA A KOMPLEXNÍ
PROSOCIÁLNOST: uplatnění komplexní
prosociálnosti – bída světa,
informovanost o situaci zemí třetího
světa, vztah k menšinám, využití
prosociálnosti v multikulturní společnosti,
pozitivní vztah k diverzitám

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Komunikace; Morální rozvoj - Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická etika

EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty
různých životních situací

TH-9-1-08-a žák zná význam
pravidel, norem a zákonů, ví, kdo
pravidla vytváří a je seznámen s
etickým rozměrem jejich vlivu na
běžné životní situace

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA: etické
hodnoty – zdroje etiky, osobní
odpovědnost, smysl života, aplikace
mravních zásad a hodnot, ctnosti,
svědomí a jeho rozvoj

PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
praktická etika

EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty
různých životních situací

TH-9-1-08-b žák zná význam slov
dohoda, smlouva, slib, rozumí
významu a formám demokracie,
zodpovědnosti

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA: etické
hodnoty – zdroje etiky, osobní
odpovědnost, smysl života, aplikace
mravních zásad a hodnot, ctnosti,
svědomí a jeho rozvoj

PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
praktická etika
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EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty
různých životních situací

TH-9-1-08-c žák si uvědomuje rizika
sexuálního života a zná zásady
sexuálního zdraví z fyzické i duševní
stránky

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA: sexuální
zdraví – zodpovědný vztah k sexualitě,
mládí – příprava na lásku, sexuální
identita, nezralé rodičovství

PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
praktická etika

EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty
různých životních situací

TH-9-1-08-d žák si uvědomuje
důležitost rodiny, jejích členů a
rodinného soužití v životě člověka

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA: rodina – PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
poznání vlastní rodiny a jejích pravidel,
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
práva a povinnosti v rodině, role v rodině, praktická etika
formulace nevyslovených pravidel a
očekávání, hodnota rodiny, zlepšení
atmosféry v rodině, komunikace v rodině,
úcta k členům rodiny, úcta ke stáří

EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty
různých životních situací

TH-9-1-08-e žák se seznámí s
různými názory na duchovní rozměr
člověka a zhodnotí je ve vztahu ke
svým hodnotám a postojům

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA: duchovní PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
rozměr člověka – obrana proti sektám,
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
tolerance k lidem s jiným světovým
praktická etika
názorem, informace o různých
světonázorech

EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty
různých životních situací

TH-9-1-08-f žák si uvědomuje rizika
nešetrného hospodaření s penězi a
seznámí se zásadami správného
hospodaření

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA:
ekonomické hodnoty – rozumné
nakládání s penězi, zájem o otázky
národního hospodářství, vztah mezi
ekonomikou a etikou, rozvíjení
ekonomických ctností – šetrnost,
podnikavost

PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
praktická etika

EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty
různých životních situací

TH-9-1-08-g žák si uvědomuje
dopady národního hospodaření na
jednotlivce

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA:
ekonomické hodnoty – rozumné
nakládání s penězi, zájem o otázky
národního hospodářství, vztah mezi
ekonomikou a etikou, rozvíjení

PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
praktická etika
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ekonomických ctností – šetrnost,
podnikavost

EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty
různých životních situací

TH-9-1-08-h žák si uvědomuje
důležitost ochrany životního
prostředí a je veden k úctě ke všem
formám života

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA: ochrana
přírody a životního prostředí – úcta k
životu ve všech jeho formách, citový
vztah člověka k přírodě, vnímání krásy a
mnohotvárnosti přírody, zodpovědnost
za životní prostředí

PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
praktická etika

EV-9-1-09 se rozhoduje uvážlivě a vhodně TH-9-1-09-a žák zná pojem
v každodenních situacích a nevyhýbá se
psychohygiena, chápe význam
řešení osobních problémů
podpory druhým a umí si o podporu
říci

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA: sexuální
zdraví – zodpovědný vztah k sexualitě,
mládí – příprava na lásku, sexuální
identita, nezralé rodičovství

PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
praktická etika

EV-9-1-09 se rozhoduje uvážlivě a vhodně TH-9-1-09-b žák umí kriticky
v každodenních situacích a nevyhýbá se
posoudit a zhodnotit svůj
řešení osobních problémů
individuální rozvoj

POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A
DRUHÝCH: sebepojetí – sebepoznání,
sebehodnocení, sebepřijetí,
sebeprezentace, sebeovládání, podpora
sebeoceňování

PT: OSV Osobnostní rozvoj - Rozvoj
schopností poznávání, Sebepoznání a
sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace,
Psychohygiena

EV-9-1-10 aplikuje postoje a způsobilosti, TH-9-1-10-a žák umí zhodnotit
které rozvíjejí mezilidské vztahy
rozvoj třídního kolektivu

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA: etické
hodnoty – zdroje etiky, osobní
odpovědnost, smysl života, aplikace
mravních zásad a hodnot, ctnosti,
svědomí a jeho rozvoj

PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
praktická etika

EV-9-1-10 aplikuje postoje a způsobilosti, TH-9-1-10-b žák rozumí, v čem je
které rozvíjejí mezilidské vztahy
hodnotný jako člen kolektivu a cítí
se jeho součástí.

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA: etické
hodnoty – zdroje etiky, osobní
odpovědnost, smysl života, aplikace
mravních zásad a hodnot, ctnosti,
svědomí a jeho rozvoj

PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
praktická etika
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EV-9-1-10 aplikuje postoje a způsobilosti, TH-9-1-10-c žák zná svou roli ve
které rozvíjejí mezilidské vztahy
vztahu k ostatním, aktivně přispívá
pozitivnímu klimatu, dokáže využít
podpory kolektivu pro svůj osobní
růst

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA: etické
hodnoty – zdroje etiky, osobní
odpovědnost, smysl života, aplikace
mravních zásad a hodnot, ctnosti,
svědomí a jeho rozvoj

PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
praktická etika

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Hodnoty, postoje, praktická etika
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•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

ŠVP výstupy

EV-9-1-01 komunikuje otevřeně, pravdivě, TH-9-1-01-a žák je schopen
s porozuměním pro potřeby druhých a
rozpoznat a pojmenovat složitější
přiměřeně situaci
emoce, popsat, jaké emoce používá,
v jakých situacích a jak na reaguje

Učivo

PT: OSV

KOMUNIKACE: Otevřená komunikace –
úrovně komunikace, zásady verbální
komunikace, komunikační chyby, dialog,
komunikace ve ztížených podmínkách

PT: OSV Osobnostní rozvoj - Rozvoj
schopností poznávání, Psychohygiena;
Sociální rozvoj - komunikace

EV-9-1-01 komunikuje otevřeně, pravdivě, TH-9-1-01-b žák je schopen
KOMUNIKACE: Co jsou emoce, jak a kde
PT: OSV Osobnostní rozvoj - Rozvoj
s porozuměním pro potřeby druhých a
vyjadřovat adekvátně vlastní emoce je cítíme, jak fungují, jak se dle nich řídit a schopností poznávání, Psychohygiena;
přiměřeně situaci
ovlivňovat je; odlišení prožívání a chování Sociální rozvoj - komunikace
EV-9-1-01 komunikuje otevřeně, pravdivě, TH-9-1-01-c žák zná rozdíl mezi
KOMUNIKACE: Odlišení prožívání a
s porozuměním pro potřeby druhých a
prožíváním a chováním, zná význam chování
přiměřeně situaci
emocí

PT: OSV Osobnostní rozvoj - Rozvoj
schopností poznávání, Psychohygiena;
Sociální rozvoj - komunikace

EV-9-1-01 komunikuje otevřeně, pravdivě, TH-9-1-01-d žák je schopen
s porozuměním pro potřeby druhých a
respektovat a adekvátně reagovat
přiměřeně situaci
na projevy emocí ostatních osob

PT: OSV Sociální rozvoj - komunikace,
mezilidské vztahy

KOMUNIKACE: Strategie zvládání
vlastních emocí a reakce na emoce
ostatních
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EV-9-1-01 komunikuje otevřeně, pravdivě, TH-9-1-01-e žák zná funkční metody KOMUNIKACE: Strategie zvládání
s porozuměním pro potřeby druhých a
umožňující bezpečně uvolnit emoce vlastních emocí a reakce na emoce
přiměřeně situaci
ostatních

PT: OSV Osobnostní rozvoj - Rozvoj
schopností poznávání, Psychohygiena,
Kreativita; Sociální rozvoj - komunikace

EV-9-1-01 komunikuje otevřeně, pravdivě, TH-9-1-01-f žák rozumí pojmu
KOMUNIKACE: Strategie zvládání
s porozuměním pro potřeby druhých a
vztahové a emoční bezpečí. Je
vlastních emocí a reakce na emoce
přiměřeně situaci
schopen vytvářet nové funkční
ostatních
strategie pro zvládání a vyjadřování
vlastních emocí

PT: OSV Osobnostní rozvoj - Rozvoj
schopností poznávání, Psychohygiena,
Kreativita; Sociální rozvoj - komunikace,
mezilidské vztahy, poznávání lidí

EV-9-1-02 respektuje velikost a důstojnost TH-9-1-02-a žák zná význam slov
lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost dohoda, smlouva, slib, rozumí
a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí významu a formám demokracie,
zodpovědnosti

DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY:
úcta k lidské osobě – lidská práva, zdroje
lidských práv, svoboda, rovnost,
potenciality člověka, pozitivní hodnocení
druhých v obtížných situacích, občanská
zralost

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Mezilidské vztahy; Morální rozvoj - Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická etika

EV-9-1-02 respektuje velikost a důstojnost TH-9-1-02-b žák je schopen
lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost rozpoznat své potřeby a vhodným
a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí způsobem si říci o jejich naplnění

DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY:
jedinečnost a identita člověka – rozvoj
sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj
sebeovládání a morálního úsudku,
selfmanagement, úvahy nad mravními
zásadami, radost a optimismus v životě

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Mezilidské vztahy; Morální rozvoj - Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická etika

EV-9-1-02 respektuje velikost a důstojnost TH-9-1-02-c žák zná různé strategie DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY:
lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost ovlivňování a dokáže rozlišit
jedinečnost a identita člověka – rozvoj
a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí vhodnost jejich použití
sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj
sebeovládání a morálního úsudku,
selfmanagement, úvahy nad mravními
zásadami, radost a optimismus v životě

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Mezilidské vztahy, Komunikace; Morální
rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická
etika

669

UČEBNÍ OSNOVY: TŘÍDNICKÁ HODINA
TŘÍDNICKÁ HODINA

8. ročník

EV-9-1-02 respektuje velikost a důstojnost TH-9-1-02-d žák zná a uplatňuje
lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost pravidla seznámení se s dětmi,
a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí prolomení případných
komunikačních bariér

DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY: PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
jedinečnost a identita člověka – rozvoj
Mezilidské vztahy, Komunikace
sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj
sebeovládání a morálního úsudku,
selfmanagement, úvahy nad mravními
zásadami, radost a optimismus v životě

EV-9-1-02 respektuje velikost a důstojnost TH-9-1-02-e Žák je schopen
lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost rozpoznat a pojmenovat složitější
a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí emoce a porozumět jim, je schopen
adekvátně předávat i přijímat
pozitivní a negativní zpětnou vazbu,
využívá k popisu vlastní emoce.

DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY: PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
jedinečnost a identita člověka – rozvoj
Mezilidské vztahy, Komunikace
sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj
sebeovládání a morálního úsudku,
selfmanagement, úvahy nad mravními
zásadami, radost a optimismus v životě

EV-9-1-03 analyzuje a aplikuje empatii v
kolektivu

TH-9-1-03-a žák zná význam slova
pravidlo, posloupnost pravidel,
norem a zákonů, ví, kdo pravidla
vytváří, vytvoření pravidel třídy
společná práce s dětmi

DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY:
jedinečnost a identita člověka – rozvoj
sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj
sebeovládání a morálního úsudku,
selfmanagement, úvahy nad mravními
zásadami, radost a optimismus v životě

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Mezilidské vztahy, Komunikace; Morální
rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická
etika

EV-9-1-03 analyzuje a aplikuje empatii v
kolektivu

TH-9-1-03-b žák je seznámen se
základními strategiemi vytvoření
atmosféry důvěry a bezpečí mezi
dětmi a vyučujícím

DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY:
jedinečnost a identita člověka – rozvoj
sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj
sebeovládání a morálního úsudku,
selfmanagement, úvahy nad mravními
zásadami, radost a optimismus v životě

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Mezilidské vztahy, Komunikace; Morální
rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická
etika

EV-9-1-03 analyzuje a aplikuje empatii v
kolektivu

TH-9-1-03-c žák je schopen rozlišení DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY: PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
pojmů legrace vs násilí, rozumí, co jedinečnost a identita člověka – rozvoj
Mezilidské vztahy, Komunikace; Morální
je bezpečné chování ve vztazích
sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací
sebeovládání a morálního úsudku,
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selfmanagement, úvahy nad mravními
zásadami, radost a optimismus v životě

dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická
etika

EV-9-1-03 analyzuje a aplikuje empatii v
kolektivu

TH-9-1-03-d žák zná zásady a různé
strategie nezraňující komunikace,
umí je využít a jaké projevy
komunikace jsou bezpečné, ví, proč
je volit

KOMUNIKACE: Schopnost spolupráce –
radost ze společné činnosti a výsledku,
vyjádření zájmu, základní pravidla
spolupráce

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Mezilidské vztahy, Komunikace

EV-9-1-03 analyzuje a aplikuje empatii v
kolektivu

TH-9-1-03-e žák je schopen
respektovat a adekvátně reagovat
na projevy emocí ostatních osob

KOMUNIKACE: Schopnost spolupráce –
radost ze společné činnosti a výsledku,
vyjádření zájmu, základní pravidla
spolupráce

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Mezilidské vztahy, Komunikace

EV-9-1-03 analyzuje a aplikuje empatii v
kolektivu

TH-9-1-03-f žák rozumí, v čem je
hodnotný jako člen kolektivu a cítí
se jeho součástí. Zná svou roli,
aktivně přispívá k pozitivnímu
klimatu, dokáže využít podpory
kolektivu pro svůj osobní růst.

DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY: PT: OSV Osobnostní rozvoj - Rozvoj
jedinečnost a identita člověka – rozvoj
schopností poznávání, Sebepoznání a
sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace
sebeovládání a morálního úsudku,
selfmanagement, úvahy nad mravními
zásadami, radost a optimismus v životě

EV-9-1-03 analyzuje a aplikuje empatii v
kolektivu

TH-9-1-03-g žák aktivně spolupráce KOMUNIKACE: Schopnost spolupráce –
s dalšími členy skupiny
radost ze společné činnosti a výsledku,
vyjádření zájmu, základní pravidla
spolupráce

PT: OSV Sociální rozvoj - Kooperace a
kompetice, Komunikace

EV-9-1-04 nahrazuje agresivní a pasivní
chování chováním asertivním,
neagresivním způsobem obhajuje svá
práva

TH-9-1-04-a žák chápe význam
konfliktu, rozumí doprovodným
emocím

PT: OSV Sociální rozvoj - Kooperace a
kompetice, Komunikace

ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ: asertivní chování –
přijatelný kompromis, konstruktivní
kritika, přijetí pochvaly, požádání o
laskavost, stížnost, otázka po důvodu,
realizace svých práv, řešení konfliktu
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EV-9-1-04 nahrazuje agresivní a pasivní
chování chováním asertivním,
neagresivním způsobem obhajuje svá
práva

TH-9-1-04-b žák rozumí
doprovodným emocím konfliktu a je
schopen reagovat odpovídajícími
provztahovými a přímými
strategiemi chování

ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ: asertivní chování –
přijatelný kompromis, konstruktivní
kritika, přijetí pochvaly, požádání o
laskavost, stížnost, otázka po důvodu,
realizace svých práv, řešení konfliktu;
obrana před manipulací – asertivní
techniky – manipulace, vysvětlení a
nácvik jednotlivých asertivních technik

PT: OSV Sociální rozvoj - Kooperace a
kompetice, Komunikace

EV-9-1-04 nahrazuje agresivní a pasivní
chování chováním asertivním,
neagresivním způsobem obhajuje svá
práva

TH-9-1-04-c žák je schopen využít
různých verbálních i neverbálních
prvků komunikace pro efektivní
řešení

ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ: asertivní chování –
přijatelný kompromis, konstruktivní
kritika, přijetí pochvaly, požádání o
laskavost, stížnost, otázka po důvodu,
realizace svých práv, řešení konfliktu

PT: OSV Sociální rozvoj - Kooperace a
kompetice, Komunikace

EV-9-1-04 nahrazuje agresivní a pasivní
chování chováním asertivním,
neagresivním způsobem obhajuje svá
práva

TH-9-1-04-d žák je seznámen s
nevhodnými strategiemi a
nevyužívá útěkových či agresivních
projevů

ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ: asertivní chování –
přijatelný kompromis, konstruktivní
kritika, přijetí pochvaly, požádání o
laskavost, stížnost, otázka po důvodu,
realizace svých práv, řešení konfliktu;
obrana před manipulací – asertivní
techniky – manipulace, vysvětlení a
nácvik jednotlivých asertivních technik

PT: OSV Sociální rozvoj - Kooperace a
kompetice, Komunikace

EV-9-1-04 nahrazuje agresivní a pasivní
chování chováním asertivním,
neagresivním způsobem obhajuje svá
práva

TH-9-1-04-e žák dokáže odlišit různé
druhy konfliktních interakcí a zvolit
efektivní nástroje řešení, směřuje k
vyřešení či kompromisu

ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ: asertivní chování –
přijatelný kompromis, konstruktivní
kritika, přijetí pochvaly, požádání o
laskavost, stížnost, otázka po důvodu,
realizace svých práv, řešení konfliktu;
obrana před manipulací – asertivní

PT: OSV Sociální rozvoj - Kooperace a
kompetice, Komunikace
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techniky – manipulace, vysvětlení a
nácvik jednotlivých asertivních technik

EV-9-1-04 nahrazuje agresivní a pasivní
chování chováním asertivním,
neagresivním způsobem obhajuje svá
práva

TH-9-1-04-f žák si uvědomuje svou
emocionalitu v průběhu konfliktní
interakce

KOMUNIKACE: aktivní naslouchání – cíle, PT: OSV Osobnostní rozvoj - Rozvoj
výhody, zásady, způsob a nácvik aktivního schopností poznávání, Psychohygiena;
naslouchání
Sociální rozvoj - komunikace

EV-9-1-04 nahrazuje agresivní a pasivní
chování chováním asertivním,
neagresivním způsobem obhajuje svá
práva

TH-9-1-04-g žák zná strategie na
zvládání vlastních intenzivnějších
emocí a využívá je

DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY: PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
jedinečnost a identita člověka – rozvoj
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj praktická etika
sebeovládání a morálního úsudku,
selfmanagement, úvahy nad mravními
zásadami, radost a optimismus v životě;
lidská práva, zdroje lidských práv,
svoboda, rovnost, potenciality člověka,
pozitivní hodnocení druhých v obtížných
situacích, občanská zralost

EV-9-1-04 nahrazuje agresivní a pasivní
chování chováním asertivním,
neagresivním způsobem obhajuje svá
práva

TH-9-1-04-h žák aktivně uplatňuje
principy fair play

ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ: fair play – zdravá
soutěživost, dodržování pravidel hry,
asertivita a prosociálnost v soutěživých
situacích, prosociálnost a sport

EV-9-1-05 rozlišuje manipulační působení TH-9-1-05-a žák si uvědomuje, co je REÁLNÉ A ZOBRAZENÉ VZORY: pozitivní
médií a identifikuje se s pozitivními
fake news a umí kriticky nahlížet na vzory versus pochybné idoly –
prosociálními vzory
mediální sdělení
senzibilizace pro rozlišování vzorů, vliv
reálných vzorů, prosociální vzory ve
veřejném životě, vzory ve vlastní rodině,
vliv zobrazených vzorů a vhodné literární
prameny, smysl autority, vztah k autoritě

PT: OSV Sociální rozvoj - Kooperace a
kompetice, Komunikace

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Komunikace; Morální rozvoj - Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická etika
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EV-9-1-05 rozlišuje manipulační působení TH-9-1-05-b žák je schopen
médií a identifikuje se s pozitivními
identifikovat emoce spojené s
prosociálními vzory
manipulativním působením médií a
zná vhodné strategie jak s
informacemi a vyvolanými emocemi
pracovat

REÁLNÉ A ZOBRAZENÉ VZORY: podpora
pozitivního působení televize a médií –
nabídka pozitivních vzorů v médiích,
kritický přístup k působení médií,
eliminace vlivu agrese, zvládání agrese,
rozlišování mezi realitou a
pseudorealitou, účinná obrana proti
manipulaci médii, média a volný čas

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Komunikace; Morální rozvoj - Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická etika

EV-9-1-05 rozlišuje manipulační působení TH-9-1-05-c žák umí slyšet význam
médií a identifikuje se s pozitivními
toho, co mediální sdělení říká a
prosociálními vzory
vhodně význam sdělení zopakovat,
umí identifikovat manipulativní
prvky mediálního sdělení

REÁLNÉ A ZOBRAZENÉ VZORY: já –
potenciální vzor pro druhé – smysl a cíl
mého života, postoje, zodpovědný život,
mé schopnosti a společnost, zdravý
způsob života, autonomie a konformita

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Komunikace; Morální rozvoj - Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická etika

TH-9-1-06-a žák je schopen
neverbálně vyjadřovat pozornost
druhému (oční kontakt, dávání
prostoru, vhodná vzdálenost,
přizpůsobení hlasitosti druhému a
situaci)

INICIATIVA A KOMPLEXNÍ
PROSOCIÁLNOST: iniciativa a tvořivost –
renatalizace, nácvik tvořivosti, prosociální
aspekt iniciativy a tvořivosti ve školním
prostředí a v rodině, psychická a fyzická
pomoc, ochota ke spolupráci, přátelství

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Komunikace; Morální rozvoj - Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická etika

EV-9-1-06 spolupracuje i v obtížných
sociálních situacích

TH-9-1-06-b žák umí věnovat
pozornost k sociálním problémům,
slyšet význam toho, co druhý říká a
vhodně význam sdělení zopakovat

INICIATIVA A KOMPLEXNÍ
PROSOCIÁLNOST: iniciativa ve ztížených
podmínkách – pozitivní formulace
problému, pomoc neznámému člověku,
veřejná osobní angažovanost

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Komunikace; Morální rozvoj - Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická etika

EV-9-1-06 spolupracuje i v obtížných
sociálních situacích

TH-9-1-06-c žák zná a umí
identifikovat komunikační zlozvyky
a bariéry

KOMUNIKACE: otevřená komunikace –
úrovně komunikace, zásady verbální
komunikace, komunikační chyby, dialog,
komunikace ve ztížených podmínkách"

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Komunikace; Morální rozvoj - Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická etika
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EV-9-1-07 je vnímavý k sociálním
problémům, v kontextu své situace a
svých možností přispívá k jejich řešení

TH-9-1-07-a žák je schopen
neverbálně vyjadřovat pozornost
druhému (oční kontakt, dávání
prostoru, vhodná vzdálenost,
přizpůsobení hlasitosti druhému a
situaci)

INICIATIVA A KOMPLEXNÍ
PROSOCIÁLNOST: iniciativa a tvořivost –
renatalizace, nácvik tvořivosti, prosociální
aspekt iniciativy a tvořivosti ve školním
prostředí a v rodině, psychická a fyzická
pomoc, ochota ke spolupráci, přátelství

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Komunikace; Morální rozvoj - Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická etika

EV-9-1-07 je vnímavý k sociálním
problémům, v kontextu své situace a
svých možností přispívá k jejich řešení

TH-9-1-07-b žák umí věnovat
pozornost k sociálním problémům,
slyšet význam toho, co druhý říká a
vhodně význam sdělení zopakovat

INICIATIVA A KOMPLEXNÍ
PROSOCIÁLNOST: iniciativa ve ztížených
podmínkách – pozitivní formulace
problému, pomoc neznámému člověku,
veřejná osobní angažovanost

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Komunikace; Morální rozvoj - Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická etika

EV-9-1-07 je vnímavý k sociálním
problémům, v kontextu své situace a
svých možností přispívá k jejich řešení

TH-9-1-07-c žák zná a umí
identifikovat komunikační zlozvyky
a bariéry

INICIATIVA A KOMPLEXNÍ
PROSOCIÁLNOST: uplatnění komplexní
prosociálnosti – bída světa,
informovanost o situaci zemí třetího
světa, vztah k menšinám, využití
prosociálnosti v multikulturní společnosti,
pozitivní vztah k diverzitám

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Komunikace; Morální rozvoj - Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická etika

EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty
různých životních situací

TH-9-1-08-a žák zná význam
pravidel, norem a zákonů, ví, kdo
pravidla vytváří a je seznámen s
etickým rozměrem jejich vlivu na
běžné životní situace

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA: etické
hodnoty – zdroje etiky, osobní
odpovědnost, smysl života, aplikace
mravních zásad a hodnot, ctnosti,
svědomí a jeho rozvoj

PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
praktická etika

EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty
různých životních situací

TH-9-1-08-b žák zná význam slov
dohoda, smlouva, slib, rozumí
významu a formám demokracie,
zodpovědnosti

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA: etické
hodnoty – zdroje etiky, osobní
odpovědnost, smysl života, aplikace
mravních zásad a hodnot, ctnosti,
svědomí a jeho rozvoj

PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
praktická etika
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EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty
různých životních situací

TH-9-1-08-c žák si uvědomuje rizika
sexuálního života a zná zásady
sexuálního zdraví z fyzické i duševní
stránky

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA: sexuální
zdraví – zodpovědný vztah k sexualitě,
mládí – příprava na lásku, sexuální
identita, nezralé rodičovství

PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
praktická etika

EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty
různých životních situací

TH-9-1-08-d žák si uvědomuje
důležitost rodiny, jejích členů a
rodinného soužití v životě člověka

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA: rodina – PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
poznání vlastní rodiny a jejích pravidel,
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
práva a povinnosti v rodině, role v rodině, praktická etika
formulace nevyslovených pravidel a
očekávání, hodnota rodiny, zlepšení
atmosféry v rodině, komunikace v rodině,
úcta k členům rodiny, úcta ke stáří

EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty
různých životních situací

TH-9-1-08-e žák se seznámí s
různými názory na duchovní rozměr
člověka a zhodnotí je ve vztahu ke
svým hodnotám a postojům

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA: duchovní PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
rozměr člověka – obrana proti sektám,
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
tolerance k lidem s jiným světovým
praktická etika
názorem, informace o různých
světonázorech

EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty
různých životních situací

TH-9-1-08-f žák si uvědomuje rizika
nešetrného hospodaření s penězi a
seznámí se zásadami správného
hospodaření

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA:
ekonomické hodnoty – rozumné
nakládání s penězi, zájem o otázky
národního hospodářství, vztah mezi
ekonomikou a etikou, rozvíjení
ekonomických ctností – šetrnost,
podnikavost

PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
praktická etika

EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty
různých životních situací

TH-9-1-08-g žák si uvědomuje
dopady národního hospodaření na
jednotlivce

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA:
ekonomické hodnoty – rozumné
nakládání s penězi, zájem o otázky
národního hospodářství, vztah mezi
ekonomikou a etikou, rozvíjení

PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
praktická etika
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ekonomických ctností – šetrnost,
podnikavost

EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty
různých životních situací

TH-9-1-08-h žák si uvědomuje
důležitost ochrany životního
prostředí a je veden k úctě ke všem
formám života

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA: ochrana
přírody a životního prostředí – úcta k
životu ve všech jeho formách, citový
vztah člověka k přírodě, vnímání krásy a
mnohotvárnosti přírody, zodpovědnost
za životní prostředí

PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
praktická etika

EV-9-1-09 se rozhoduje uvážlivě a vhodně TH-9-1-09-a žák zná pojem
v každodenních situacích a nevyhýbá se
psychohygiena, chápe význam
řešení osobních problémů
podpory druhým a umí si o podporu
říci

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA: sexuální
zdraví – zodpovědný vztah k sexualitě,
mládí – příprava na lásku, sexuální
identita, nezralé rodičovství

PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
praktická etika

EV-9-1-09 se rozhoduje uvážlivě a vhodně TH-9-1-09-b žák umí kriticky
v každodenních situacích a nevyhýbá se
posoudit a zhodnotit svůj
řešení osobních problémů
individuální rozvoj

POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A
DRUHÝCH: sebepojetí – sebepoznání,
sebehodnocení, sebepřijetí,
sebeprezentace, sebeovládání, podpora
sebeoceňování

PT: OSV Osobnostní rozvoj - Rozvoj
schopností poznávání, Sebepoznání a
sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace,
Psychohygiena

EV-9-1-10 aplikuje postoje a způsobilosti, TH-9-1-10-a žák umí zhodnotit
které rozvíjejí mezilidské vztahy
rozvoj třídního kolektivu

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA: etické
hodnoty – zdroje etiky, osobní
odpovědnost, smysl života, aplikace
mravních zásad a hodnot, ctnosti,
svědomí a jeho rozvoj

PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
praktická etika

EV-9-1-10 aplikuje postoje a způsobilosti, TH-9-1-10-b žák rozumí, v čem je
které rozvíjejí mezilidské vztahy
hodnotný jako člen kolektivu a cítí
se jeho součástí.

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA: etické
hodnoty – zdroje etiky, osobní
odpovědnost, smysl života, aplikace
mravních zásad a hodnot, ctnosti,
svědomí a jeho rozvoj

PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
praktická etika
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EV-9-1-10 aplikuje postoje a způsobilosti, TH-9-1-10-c žák zná svou roli ve
které rozvíjejí mezilidské vztahy
vztahu k ostatním, aktivně přispívá
pozitivnímu klimatu, dokáže využít
podpory kolektivu pro svůj osobní
růst

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA: etické
hodnoty – zdroje etiky, osobní
odpovědnost, smysl života, aplikace
mravních zásad a hodnot, ctnosti,
svědomí a jeho rozvoj

PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
praktická etika

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Hodnoty, postoje, praktická etika
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RVP výstupy

9. ročník

•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

ŠVP výstupy

EV-9-1-01 komunikuje otevřeně, pravdivě, TH-9-1-01-a žák je schopen
s porozuměním pro potřeby druhých a
rozpoznat a pojmenovat složitější
přiměřeně situaci
emoce, popsat, jaké emoce používá,
v jakých situacích a jak na reaguje

Učivo

PT: OSV

KOMUNIKACE: Otevřená komunikace –
úrovně komunikace, zásady verbální
komunikace, komunikační chyby, dialog,
komunikace ve ztížených podmínkách

PT: OSV Osobnostní rozvoj - Rozvoj
schopností poznávání, Psychohygiena;
Sociální rozvoj - komunikace

EV-9-1-01 komunikuje otevřeně, pravdivě, TH-9-1-01-b žák je schopen
KOMUNIKACE: Co jsou emoce, jak a kde
PT: OSV Osobnostní rozvoj - Rozvoj
s porozuměním pro potřeby druhých a
vyjadřovat adekvátně vlastní emoce je cítíme, jak fungují, jak se dle nich řídit a schopností poznávání, Psychohygiena;
přiměřeně situaci
ovlivňovat je; odlišení prožívání a chování Sociální rozvoj - komunikace
EV-9-1-01 komunikuje otevřeně, pravdivě, TH-9-1-01-c žák zná rozdíl mezi
KOMUNIKACE: Odlišení prožívání a
s porozuměním pro potřeby druhých a
prožíváním a chováním, zná význam chování
přiměřeně situaci
emocí

PT: OSV Osobnostní rozvoj - Rozvoj
schopností poznávání, Psychohygiena;
Sociální rozvoj - komunikace

EV-9-1-01 komunikuje otevřeně, pravdivě, TH-9-1-01-d žák je schopen
s porozuměním pro potřeby druhých a
respektovat a adekvátně reagovat
přiměřeně situaci
na projevy emocí ostatních osob

PT: OSV Sociální rozvoj - komunikace,
mezilidské vztahy

KOMUNIKACE: Strategie zvládání
vlastních emocí a reakce na emoce
ostatních
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EV-9-1-01 komunikuje otevřeně, pravdivě, TH-9-1-01-e žák zná funkční metody KOMUNIKACE: Strategie zvládání
s porozuměním pro potřeby druhých a
umožňující bezpečně uvolnit emoce vlastních emocí a reakce na emoce
přiměřeně situaci
ostatních

PT: OSV Osobnostní rozvoj - Rozvoj
schopností poznávání, Psychohygiena,
Kreativita; Sociální rozvoj - komunikace

EV-9-1-01 komunikuje otevřeně, pravdivě, TH-9-1-01-f žák rozumí pojmu
KOMUNIKACE: Strategie zvládání
s porozuměním pro potřeby druhých a
vztahové a emoční bezpečí. Je
vlastních emocí a reakce na emoce
přiměřeně situaci
schopen vytvářet nové funkční
ostatních
strategie pro zvládání a vyjadřování
vlastních emocí

PT: OSV Osobnostní rozvoj - Rozvoj
schopností poznávání, Psychohygiena,
Kreativita; Sociální rozvoj - komunikace,
mezilidské vztahy, poznávání lidí

EV-9-1-02 respektuje velikost a důstojnost TH-9-1-02-a žák zná význam slov
lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost dohoda, smlouva, slib, rozumí
a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí významu a formám demokracie,
zodpovědnosti

DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY:
úcta k lidské osobě – lidská práva, zdroje
lidských práv, svoboda, rovnost,
potenciality člověka, pozitivní hodnocení
druhých v obtížných situacích, občanská
zralost

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Mezilidské vztahy; Morální rozvoj - Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická etika

EV-9-1-02 respektuje velikost a důstojnost TH-9-1-02-b žák je schopen
lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost rozpoznat své potřeby a vhodným
a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí způsobem si říci o jejich naplnění

DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY:
jedinečnost a identita člověka – rozvoj
sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj
sebeovládání a morálního úsudku,
selfmanagement, úvahy nad mravními
zásadami, radost a optimismus v životě

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Mezilidské vztahy; Morální rozvoj - Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická etika

EV-9-1-02 respektuje velikost a důstojnost TH-9-1-02-c žák zná různé strategie DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY:
lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost ovlivňování a dokáže rozlišit
jedinečnost a identita člověka – rozvoj
a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí vhodnost jejich použití
sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj
sebeovládání a morálního úsudku,
selfmanagement, úvahy nad mravními
zásadami, radost a optimismus v životě

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Mezilidské vztahy, Komunikace; Morální
rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická
etika
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EV-9-1-02 respektuje velikost a důstojnost TH-9-1-02-d žák zná a uplatňuje
lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost pravidla seznámení se s dětmi,
a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí prolomení případných
komunikačních bariér

DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY: PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
jedinečnost a identita člověka – rozvoj
Mezilidské vztahy, Komunikace
sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj
sebeovládání a morálního úsudku,
selfmanagement, úvahy nad mravními
zásadami, radost a optimismus v životě

EV-9-1-02 respektuje velikost a důstojnost TH-9-1-02-e Žák je schopen
lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost rozpoznat a pojmenovat složitější
a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí emoce a porozumět jim, je schopen
adekvátně předávat i přijímat
pozitivní a negativní zpětnou vazbu,
využívá k popisu vlastní emoce.

DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY: PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
jedinečnost a identita člověka – rozvoj
Mezilidské vztahy, Komunikace
sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj
sebeovládání a morálního úsudku,
selfmanagement, úvahy nad mravními
zásadami, radost a optimismus v životě

EV-9-1-03 analyzuje a aplikuje empatii v
kolektivu

TH-9-1-03-a žák zná význam slova
pravidlo, posloupnost pravidel,
norem a zákonů, ví, kdo pravidla
vytváří, vytvoření pravidel třídy
společná práce s dětmi

DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY:
jedinečnost a identita člověka – rozvoj
sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj
sebeovládání a morálního úsudku,
selfmanagement, úvahy nad mravními
zásadami, radost a optimismus v životě

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Mezilidské vztahy, Komunikace; Morální
rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická
etika

EV-9-1-03 analyzuje a aplikuje empatii v
kolektivu

TH-9-1-03-b žák je seznámen se
základními strategiemi vytvoření
atmosféry důvěry a bezpečí mezi
dětmi a vyučujícím

DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY:
jedinečnost a identita člověka – rozvoj
sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj
sebeovládání a morálního úsudku,
selfmanagement, úvahy nad mravními
zásadami, radost a optimismus v životě

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Mezilidské vztahy, Komunikace; Morální
rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická
etika

EV-9-1-03 analyzuje a aplikuje empatii v
kolektivu

TH-9-1-03-c žák je schopen rozlišení DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY: PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
pojmů legrace vs násilí, rozumí, co jedinečnost a identita člověka – rozvoj
Mezilidské vztahy, Komunikace; Morální
je bezpečné chování ve vztazích
sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací
sebeovládání a morálního úsudku,

681

UČEBNÍ OSNOVY: TŘÍDNICKÁ HODINA
TŘÍDNICKÁ HODINA

9. ročník
selfmanagement, úvahy nad mravními
zásadami, radost a optimismus v životě

dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická
etika

EV-9-1-03 analyzuje a aplikuje empatii v
kolektivu

TH-9-1-03-d žák zná zásady a různé
strategie nezraňující komunikace,
umí je využít a jaké projevy
komunikace jsou bezpečné, ví, proč
je volit

KOMUNIKACE: Schopnost spolupráce –
radost ze společné činnosti a výsledku,
vyjádření zájmu, základní pravidla
spolupráce

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Mezilidské vztahy, Komunikace

EV-9-1-03 analyzuje a aplikuje empatii v
kolektivu

TH-9-1-03-e žák je schopen
respektovat a adekvátně reagovat
na projevy emocí ostatních osob

KOMUNIKACE: Schopnost spolupráce –
radost ze společné činnosti a výsledku,
vyjádření zájmu, základní pravidla
spolupráce

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Mezilidské vztahy, Komunikace

EV-9-1-03 analyzuje a aplikuje empatii v
kolektivu

TH-9-1-03-f žák rozumí, v čem je
hodnotný jako člen kolektivu a cítí
se jeho součástí. Zná svou roli,
aktivně přispívá k pozitivnímu
klimatu, dokáže využít podpory
kolektivu pro svůj osobní růst.

DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY: PT: OSV Osobnostní rozvoj - Rozvoj
jedinečnost a identita člověka – rozvoj
schopností poznávání, Sebepoznání a
sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace
sebeovládání a morálního úsudku,
selfmanagement, úvahy nad mravními
zásadami, radost a optimismus v životě

EV-9-1-03 analyzuje a aplikuje empatii v
kolektivu

TH-9-1-03-g žák aktivně spolupráce KOMUNIKACE: Schopnost spolupráce –
s dalšími členy skupiny
radost ze společné činnosti a výsledku,
vyjádření zájmu, základní pravidla
spolupráce

PT: OSV Sociální rozvoj - Kooperace a
kompetice, Komunikace

EV-9-1-04 nahrazuje agresivní a pasivní
chování chováním asertivním,
neagresivním způsobem obhajuje svá
práva

TH-9-1-04-a žák chápe význam
konfliktu, rozumí doprovodným
emocím

PT: OSV Sociální rozvoj - Kooperace a
kompetice, Komunikace

ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ: asertivní chování –
přijatelný kompromis, konstruktivní
kritika, přijetí pochvaly, požádání o
laskavost, stížnost, otázka po důvodu,
realizace svých práv, řešení konfliktu
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EV-9-1-04 nahrazuje agresivní a pasivní
chování chováním asertivním,
neagresivním způsobem obhajuje svá
práva

TH-9-1-04-b žák rozumí
doprovodným emocím konfliktu a je
schopen reagovat odpovídajícími
provztahovými a přímými
strategiemi chování

ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ: asertivní chování –
přijatelný kompromis, konstruktivní
kritika, přijetí pochvaly, požádání o
laskavost, stížnost, otázka po důvodu,
realizace svých práv, řešení konfliktu;
obrana před manipulací – asertivní
techniky – manipulace, vysvětlení a
nácvik jednotlivých asertivních technik

PT: OSV Sociální rozvoj - Kooperace a
kompetice, Komunikace

EV-9-1-04 nahrazuje agresivní a pasivní
chování chováním asertivním,
neagresivním způsobem obhajuje svá
práva

TH-9-1-04-c žák je schopen využít
různých verbálních i neverbálních
prvků komunikace pro efektivní
řešení

ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ: asertivní chování –
přijatelný kompromis, konstruktivní
kritika, přijetí pochvaly, požádání o
laskavost, stížnost, otázka po důvodu,
realizace svých práv, řešení konfliktu

PT: OSV Sociální rozvoj - Kooperace a
kompetice, Komunikace

EV-9-1-04 nahrazuje agresivní a pasivní
chování chováním asertivním,
neagresivním způsobem obhajuje svá
práva

TH-9-1-04-d žák je seznámen s
nevhodnými strategiemi a
nevyužívá útěkových či agresivních
projevů

ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ: asertivní chování –
přijatelný kompromis, konstruktivní
kritika, přijetí pochvaly, požádání o
laskavost, stížnost, otázka po důvodu,
realizace svých práv, řešení konfliktu;
obrana před manipulací – asertivní
techniky – manipulace, vysvětlení a
nácvik jednotlivých asertivních technik

PT: OSV Sociální rozvoj - Kooperace a
kompetice, Komunikace

EV-9-1-04 nahrazuje agresivní a pasivní
chování chováním asertivním,
neagresivním způsobem obhajuje svá
práva

TH-9-1-04-e žák dokáže odlišit různé
druhy konfliktních interakcí a zvolit
efektivní nástroje řešení, směřuje k
vyřešení či kompromisu

ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ: asertivní chování –
přijatelný kompromis, konstruktivní
kritika, přijetí pochvaly, požádání o
laskavost, stížnost, otázka po důvodu,
realizace svých práv, řešení konfliktu;
obrana před manipulací – asertivní

PT: OSV Sociální rozvoj - Kooperace a
kompetice, Komunikace
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techniky – manipulace, vysvětlení a
nácvik jednotlivých asertivních technik

EV-9-1-04 nahrazuje agresivní a pasivní
chování chováním asertivním,
neagresivním způsobem obhajuje svá
práva

TH-9-1-04-f žák si uvědomuje svou
emocionalitu v průběhu konfliktní
interakce

KOMUNIKACE: aktivní naslouchání – cíle, PT: OSV Osobnostní rozvoj - Rozvoj
výhody, zásady, způsob a nácvik aktivního schopností poznávání, Psychohygiena;
naslouchání
Sociální rozvoj - komunikace

EV-9-1-04 nahrazuje agresivní a pasivní
chování chováním asertivním,
neagresivním způsobem obhajuje svá
práva

TH-9-1-04-g žák zná strategie na
zvládání vlastních intenzivnějších
emocí a využívá je

DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY: PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
jedinečnost a identita člověka – rozvoj
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj praktická etika
sebeovládání a morálního úsudku,
selfmanagement, úvahy nad mravními
zásadami, radost a optimismus v životě;
lidská práva, zdroje lidských práv,
svoboda, rovnost, potenciality člověka,
pozitivní hodnocení druhých v obtížných
situacích, občanská zralost

EV-9-1-04 nahrazuje agresivní a pasivní
chování chováním asertivním,
neagresivním způsobem obhajuje svá
práva

TH-9-1-04-h žák aktivně uplatňuje
principy fair play

ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ: fair play – zdravá
soutěživost, dodržování pravidel hry,
asertivita a prosociálnost v soutěživých
situacích, prosociálnost a sport

EV-9-1-05 rozlišuje manipulační působení TH-9-1-05-a žák si uvědomuje, co je REÁLNÉ A ZOBRAZENÉ VZORY: pozitivní
médií a identifikuje se s pozitivními
fake news a umí kriticky nahlížet na vzory versus pochybné idoly –
prosociálními vzory
mediální sdělení
senzibilizace pro rozlišování vzorů, vliv
reálných vzorů, prosociální vzory ve
veřejném životě, vzory ve vlastní rodině,
vliv zobrazených vzorů a vhodné literární
prameny, smysl autority, vztah k autoritě

PT: OSV Sociální rozvoj - Kooperace a
kompetice, Komunikace

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Komunikace; Morální rozvoj - Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická etika
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EV-9-1-05 rozlišuje manipulační působení TH-9-1-05-b žák je schopen
médií a identifikuje se s pozitivními
identifikovat emoce spojené s
prosociálními vzory
manipulativním působením médií a
zná vhodné strategie jak s
informacemi a vyvolanými emocemi
pracovat

REÁLNÉ A ZOBRAZENÉ VZORY: podpora
pozitivního působení televize a médií –
nabídka pozitivních vzorů v médiích,
kritický přístup k působení médií,
eliminace vlivu agrese, zvládání agrese,
rozlišování mezi realitou a
pseudorealitou, účinná obrana proti
manipulaci médii, média a volný čas

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Komunikace; Morální rozvoj - Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická etika

EV-9-1-05 rozlišuje manipulační působení TH-9-1-05-c žák umí slyšet význam
médií a identifikuje se s pozitivními
toho, co mediální sdělení říká a
prosociálními vzory
vhodně význam sdělení zopakovat,
umí identifikovat manipulativní
prvky mediálního sdělení

REÁLNÉ A ZOBRAZENÉ VZORY: já –
potenciální vzor pro druhé – smysl a cíl
mého života, postoje, zodpovědný život,
mé schopnosti a společnost, zdravý
způsob života, autonomie a konformita

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Komunikace; Morální rozvoj - Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická etika

TH-9-1-06-a žák je schopen
neverbálně vyjadřovat pozornost
druhému (oční kontakt, dávání
prostoru, vhodná vzdálenost,
přizpůsobení hlasitosti druhému a
situaci)

INICIATIVA A KOMPLEXNÍ
PROSOCIÁLNOST: iniciativa a tvořivost –
renatalizace, nácvik tvořivosti, prosociální
aspekt iniciativy a tvořivosti ve školním
prostředí a v rodině, psychická a fyzická
pomoc, ochota ke spolupráci, přátelství

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Komunikace; Morální rozvoj - Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická etika

EV-9-1-06 spolupracuje i v obtížných
sociálních situacích

TH-9-1-06-b žák umí věnovat
pozornost k sociálním problémům,
slyšet význam toho, co druhý říká a
vhodně význam sdělení zopakovat

INICIATIVA A KOMPLEXNÍ
PROSOCIÁLNOST: iniciativa ve ztížených
podmínkách – pozitivní formulace
problému, pomoc neznámému člověku,
veřejná osobní angažovanost

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Komunikace; Morální rozvoj - Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická etika

EV-9-1-06 spolupracuje i v obtížných
sociálních situacích

TH-9-1-06-c žák zná a umí
identifikovat komunikační zlozvyky
a bariéry

KOMUNIKACE: otevřená komunikace –
úrovně komunikace, zásady verbální
komunikace, komunikační chyby, dialog,
komunikace ve ztížených podmínkách"

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Komunikace; Morální rozvoj - Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická etika

685

UČEBNÍ OSNOVY: TŘÍDNICKÁ HODINA
TŘÍDNICKÁ HODINA

9. ročník

EV-9-1-07 je vnímavý k sociálním
problémům, v kontextu své situace a
svých možností přispívá k jejich řešení

TH-9-1-07-a žák je schopen
neverbálně vyjadřovat pozornost
druhému (oční kontakt, dávání
prostoru, vhodná vzdálenost,
přizpůsobení hlasitosti druhému a
situaci)

INICIATIVA A KOMPLEXNÍ
PROSOCIÁLNOST: iniciativa a tvořivost –
renatalizace, nácvik tvořivosti, prosociální
aspekt iniciativy a tvořivosti ve školním
prostředí a v rodině, psychická a fyzická
pomoc, ochota ke spolupráci, přátelství

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Komunikace; Morální rozvoj - Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická etika

EV-9-1-07 je vnímavý k sociálním
problémům, v kontextu své situace a
svých možností přispívá k jejich řešení

TH-9-1-07-b žák umí věnovat
pozornost k sociálním problémům,
slyšet význam toho, co druhý říká a
vhodně význam sdělení zopakovat

INICIATIVA A KOMPLEXNÍ
PROSOCIÁLNOST: iniciativa ve ztížených
podmínkách – pozitivní formulace
problému, pomoc neznámému člověku,
veřejná osobní angažovanost

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Komunikace; Morální rozvoj - Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická etika

EV-9-1-07 je vnímavý k sociálním
problémům, v kontextu své situace a
svých možností přispívá k jejich řešení

TH-9-1-07-c žák zná a umí
identifikovat komunikační zlozvyky
a bariéry

INICIATIVA A KOMPLEXNÍ
PROSOCIÁLNOST: uplatnění komplexní
prosociálnosti – bída světa,
informovanost o situaci zemí třetího
světa, vztah k menšinám, využití
prosociálnosti v multikulturní společnosti,
pozitivní vztah k diverzitám

PT: OSV Sociální rozvoj - Poznávání lidí,
Komunikace; Morální rozvoj - Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti,
Hodnoty, postoje, praktická etika

EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty
různých životních situací

TH-9-1-08-a žák zná význam
pravidel, norem a zákonů, ví, kdo
pravidla vytváří a je seznámen s
etickým rozměrem jejich vlivu na
běžné životní situace

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA: etické
hodnoty – zdroje etiky, osobní
odpovědnost, smysl života, aplikace
mravních zásad a hodnot, ctnosti,
svědomí a jeho rozvoj

PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
praktická etika

EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty
různých životních situací

TH-9-1-08-b žák zná význam slov
dohoda, smlouva, slib, rozumí
významu a formám demokracie,
zodpovědnosti

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA: etické
hodnoty – zdroje etiky, osobní
odpovědnost, smysl života, aplikace
mravních zásad a hodnot, ctnosti,
svědomí a jeho rozvoj

PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
praktická etika
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UČEBNÍ OSNOVY: TŘÍDNICKÁ HODINA
TŘÍDNICKÁ HODINA

9. ročník

EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty
různých životních situací

TH-9-1-08-c žák si uvědomuje rizika
sexuálního života a zná zásady
sexuálního zdraví z fyzické i duševní
stránky

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA: sexuální
zdraví – zodpovědný vztah k sexualitě,
mládí – příprava na lásku, sexuální
identita, nezralé rodičovství

PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
praktická etika

EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty
různých životních situací

TH-9-1-08-d žák si uvědomuje
důležitost rodiny, jejích členů a
rodinného soužití v životě člověka

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA: rodina – PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
poznání vlastní rodiny a jejích pravidel,
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
práva a povinnosti v rodině, role v rodině, praktická etika
formulace nevyslovených pravidel a
očekávání, hodnota rodiny, zlepšení
atmosféry v rodině, komunikace v rodině,
úcta k členům rodiny, úcta ke stáří

EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty
různých životních situací

TH-9-1-08-e žák se seznámí s
různými názory na duchovní rozměr
člověka a zhodnotí je ve vztahu ke
svým hodnotám a postojům

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA: duchovní PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
rozměr člověka – obrana proti sektám,
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
tolerance k lidem s jiným světovým
praktická etika
názorem, informace o různých
světonázorech

EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty
různých životních situací

TH-9-1-08-f žák si uvědomuje rizika
nešetrného hospodaření s penězi a
seznámí se zásadami správného
hospodaření

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA:
ekonomické hodnoty – rozumné
nakládání s penězi, zájem o otázky
národního hospodářství, vztah mezi
ekonomikou a etikou, rozvíjení
ekonomických ctností – šetrnost,
podnikavost

PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
praktická etika

EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty
různých životních situací

TH-9-1-08-g žák si uvědomuje
dopady národního hospodaření na
jednotlivce

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA:
ekonomické hodnoty – rozumné
nakládání s penězi, zájem o otázky
národního hospodářství, vztah mezi
ekonomikou a etikou, rozvíjení

PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
praktická etika
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UČEBNÍ OSNOVY: TŘÍDNICKÁ HODINA
TŘÍDNICKÁ HODINA

9. ročník
ekonomických ctností – šetrnost,
podnikavost

EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty
různých životních situací

TH-9-1-08-h žák si uvědomuje
důležitost ochrany životního
prostředí a je veden k úctě ke všem
formám života

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA: ochrana
přírody a životního prostředí – úcta k
životu ve všech jeho formách, citový
vztah člověka k přírodě, vnímání krásy a
mnohotvárnosti přírody, zodpovědnost
za životní prostředí

PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
praktická etika

EV-9-1-09 se rozhoduje uvážlivě a vhodně TH-9-1-09-a žák zná pojem
v každodenních situacích a nevyhýbá se
psychohygiena, chápe význam
řešení osobních problémů
podpory druhým a umí si o podporu
říci

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA: sexuální
zdraví – zodpovědný vztah k sexualitě,
mládí – příprava na lásku, sexuální
identita, nezralé rodičovství

PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
praktická etika

EV-9-1-09 se rozhoduje uvážlivě a vhodně TH-9-1-09-b žák umí kriticky
v každodenních situacích a nevyhýbá se
posoudit a zhodnotit svůj
řešení osobních problémů
individuální rozvoj

POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A
DRUHÝCH: sebepojetí – sebepoznání,
sebehodnocení, sebepřijetí,
sebeprezentace, sebeovládání, podpora
sebeoceňování

PT: OSV Osobnostní rozvoj - Rozvoj
schopností poznávání, Sebepoznání a
sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace,
Psychohygiena

EV-9-1-10 aplikuje postoje a způsobilosti, TH-9-1-10-a žák umí zhodnotit
které rozvíjejí mezilidské vztahy
rozvoj třídního kolektivu

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA: etické
hodnoty – zdroje etiky, osobní
odpovědnost, smysl života, aplikace
mravních zásad a hodnot, ctnosti,
svědomí a jeho rozvoj

PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
praktická etika

EV-9-1-10 aplikuje postoje a způsobilosti, TH-9-1-10-b žák rozumí, v čem je
které rozvíjejí mezilidské vztahy
hodnotný jako člen kolektivu a cítí
se jeho součástí.

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA: etické
hodnoty – zdroje etiky, osobní
odpovědnost, smysl života, aplikace
mravních zásad a hodnot, ctnosti,
svědomí a jeho rozvoj

PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
praktická etika
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UČEBNÍ OSNOVY: TŘÍDNICKÁ HODINA
TŘÍDNICKÁ HODINA

9. ročník

EV-9-1-10 aplikuje postoje a způsobilosti, TH-9-1-10-c žák zná svou roli ve
které rozvíjejí mezilidské vztahy
vztahu k ostatním, aktivně přispívá
pozitivnímu klimatu, dokáže využít
podpory kolektivu pro svůj osobní
růst

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA: etické
hodnoty – zdroje etiky, osobní
odpovědnost, smysl života, aplikace
mravních zásad a hodnot, ctnosti,
svědomí a jeho rozvoj

PT: OSV Morální rozvoj - Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,
praktická etika

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Hodnoty, postoje, praktická etika
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Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Způsoby hodnocení
V naší škole považujeme zpětnou vazbu za základ dalšího rozvoje a upřednostňujeme pozitivní
slovní hodnocení. Žáci naší školy jsou průběžně hodnoceni známkou i slovním hodnocením. Průběžnou
klasifikaci uplatňujeme při hodnocení dílčích výsledků žáka a projevů žáka. Na výpisu z vysvědčení
v pololetí i na vysvědčení na konci školního roku jsou žáci souhrnně hodnoceni známkou (na 1. stupni
psanou číslicí a na 2. stupni psanou slovně), která není aritmetickým půrměrem. V případě žádosti
zákonných zástupců lze v odůvodněných případech doplnit či nahradit známku slovním hodnocením
i na vysvědčení, resp. výpisu z vyvědčení. Při celkové klasifikaci přihlížíme k věkovým zvláštnostem žáka
i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou
indispozici. Přihlížíme i ke snaživosti a pečlivosti žáka, k jeho individuálním schopnostem a zájmům.
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, která ovlivňuje výkon žáka. Při hodnocení žáka se to bere v úvahu minimálně tři po sobě
jdoucí pololetí.
V rámci hodnocení chování může ředitelka školy či třídní učitelka udělit žákovi pochvalu nebo
jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin
nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. V případě porušení povinností stanovených školním řádem lze
žákovi udělit napomenutí třídního učitele, důtku třídního učitele či důtku ředitele školy. Chování
neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech.
Nedílnou součástí všech hodnocení je i sebehodnocení jednotlivce a skupiny. Sebehodnocení
je jednou z výchovných metod, při které si žák konfrontuje svůj pohled na sebe s pohledy vyučujících
a spolužáků, a tak dospívá k reálnému sebepojetí.
Žáci se učí zhodnotit:
•

úroveň své přípravy na vyučování

•

kvalitu a stupeň zvládnutí požadovaných kompetencí

•

úroveň ústního, písemného a grafického projevu (např. samostatnost, správnost, souvislost,
přehlednost)

•

přístup a ochotu k řešení zadaného úkolu

•

svoji úlohu při skupinové práci

•

pokrok ve své práci; své chování
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Kritéria hodnocení
Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených
školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni
prospěchu:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
„1 – výborný“, jestliže žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti
uceleně a úplně, chápe vztahy mezi nimi; pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické
činnosti; samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky při řešení teoretických a praktických úkolů,
při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí; myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje
samostatnost a tvořivost; jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný; grafický projev je
přesný a estetický; výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky; je schopen
samostatně studovat vhodné texty;
„2 – chvalitebný“, jestliže žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definicea zákonitosti
v podstatě uceleně, přesně a úplně; pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti;
samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky
a dovednosti při řešení teoretických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí; myslí správně,
v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost; ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve
správnosti, přesnosti a výstižnosti; kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků;
grafický projev je estetický, bez větších nepřesností; je schopen samostatně nebo s menší pomocí
studovat vhodné texty;
„3 – dobrý“, jestliže má žák v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných
poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery; při vykonávání požadovaných
intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky; podstatnější nepřesnosti a chyby dovede
za pomoci učitele korigovat; v uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických
a praktických úkolů se dopouští chyb; uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle
podnětů učitele; jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby;
v ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti; v kvalitě výsledků
jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky;
je schopen samostatně studovat podle návodu učitele;
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„4 – dostatečný“, jestliže má žák v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných
poznatků závažné mezery; při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo
pohotový a má větší nedostatky; v uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení
teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby; při využívání poznatků pro výklad
a hodnocení jevů je nesamostatný; v logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé;
jeho ústní a písemný projev má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti; v kvalitě výsledků
jeho činnosti se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický; závažné
nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit; při samostatném studiu má velké těžkosti;
„5 – nedostatečný“, jestliže si žák požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má
v nich závažné a značné mezery; jeho dovednost vykonávat
požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky; v uplatňování
osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi
závažné chyby; při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani
s podněty učitele; neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky;
v ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti; kvalita
výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky; závažné nedostatky a chyby nedovede
opravit ani s pomocí učitele, nedovede samostatně studovat.
Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
1. prospěl(a) s vyznamenáním,
není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem žák hodnocen
na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech
povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování
je hodnoceno stupněm velmi dobré
2. prospěl(a),
není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem žák hodnocen
na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením
3. neprospěl(a),
je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem žák hodnocen
na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením
4. nehodnocen (a)
nespnil-li žák všechny podmíniky hodnocení v daném pololetí
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Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
Převahu teoretického zaměření mají předměty vzdělávacích oblastí: jazyk a jazyková
komunikace, matematika a její aplikace, informační a komunikační technologie, člověk a jeho svět,
člověk a společnost, člověk a příroda a předmět výchova ke zdraví.
Při klasifikaci výsledků se hodnotí:
•

ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, pojmů, zákonitostí a vztahů,
kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované činnosti

•

schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických
úkolů

•

kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost

•

aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim

•

přesnost, výstižnost a odborná jazyková správnost ústního i písemného projevu

•

kvalita výsledků činností

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření
Převahu praktické činnosti má v základní škole předmět svět práce.
Při klasifikaci v těchto předmětech se hodnotí:
•

ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, pojmů, zákonitostí a vztahů,
kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované činnosti

•

schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických
úkolů

•

kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost

•

aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim

•

přesnost, výstižnost a odborná jazyková správnost ústního i písemného projevu

•

kvalita výsledků činností
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Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření
Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná, hudební a tělesná výchova.
Při klasifikaci v těchto předmětech se hodnotí:
•

vztah k práci a pracovnímu kolektivu

•

organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti

•

hospodárné využívání surovin, materiálu, energie

•

obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel

•

osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce

•

dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí

•

aktivita, samostatnost, tvořivost

•

kvalita výsledků činností

•

využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech

•

stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu

•

vztah žáka k činnostem a zájem o ně

•

poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování

•

osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace

•

estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu

•

kvalita výsledného projevu

•

v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka: všeobecná tělesná zdatnost,
výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví
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