5. Učební plán a osnovy pro 2. stupeň
Učební plán – 6. – 9. ročník
Celkem povinně hodin

29

Oblasti
Jazyk a jazyková
komunikace

37

Změna :od 1.9.2016
28+2

30+2

29+2

122

předměty

6. roč.

7. roč.

8. roč.

9. roč.

Součet

Český jazyk a lit.

5

5

5

5

19

Cizí jazyk (Aj/Nj) 3

3+2

3+3

3 +3

18

Matematika a její
aplikace

18

Matematika

5

4

5

5

19

Informační a
komunikační
technologie

1

Informační a
komunikační
technologie

2

-

-

-

2

Člověk a společnost

12

Dějepis

2

2

2

2

8

Občanská
výchova

1

1

1

1

4

Fyzika

2

2

1

2

7

Chemie

-

-

2

1

3

Přírodopis

2

2

2

2

8

Zeměpis

2

2

2

1

7

Hudební výchova

1

1

1

1

4

Výtvarná výchova 2

2

1

1

6

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Výchova ke zdraví -

-

1

1

2

Pracovní činnosti

1

1

1 – viz

4

Člověk

23

a příroda

Umění

10

a kultura
Člověk

11

a zdraví
Člověk

4

1

a svět práce
Volitelné

dodatek
6

-

2

2

2

6

Dodatek: Žáci, kteří absolvovali 6. a 7. ročník do školního roku 2016, změnou počtu hodin
fyziky by došlo k nenaplnění povinných hodin, proto byl v 9. roč. zařazen předmět pracovní
činnosti v rozsahu 1 hodiny

Volitelné předměty
2. stupeň 6. – 9. ročník

Předměty

Změna od 1.9.2016

6. roč.

7. roč.

8. roč.

9. roč.

Součet

Výpočetní technika

VT

0

2

-

-

2

Sportovní hry

SH

0

0

2

2

4

Nepovinné předměty – změna od 1.9.2012
žádné
Zájmové útvary - změna od 1.9.2011

Všechny zájmové kroužky od 1.9.2011 pracují pod Domem dětí Habartov
Tělovýchovný kroužek
Turistický kroužek
Kroužek vaření
Mediální kroužek

- 2 hodiny týdně - 6. -9.třída
- 2 hodiny týdně - 1. -9.třída
- 2 hodiny týdně - 2.-5.třída
- 1 hodina týdně - 2.stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět
v 6., 7., 9. ročníku - 5 hodiny týdně
v 8. ročníku - 4 hodin týdně.
Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí,
vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá
jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat
výsledky svého poznávání.
Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje ve vzdělávacích oborech
Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Kultivace jazykových dovedností a
jejich využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí.
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura je zaměřeno na:
- rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu
- rozvíjení čtenářských dovedností –vlastní četba ,společná četba,referáty,
návštěva školní knihovny,vedení čtenářských deníků,didaktické hry
- vyjádření reakcí a pocitů žáků – výchova filmového diváka,návštěva divadla
- pochopení role v různých komunikačních situacích
- orientaci při vnímání okolního světa i sebe sama.

- porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů,
poznání záměru autora, hlavní myšlenky
- vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků
- využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, katalogy, internet) pro
rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání
a sebevzdělávání
Vyučovací předmět český jazyk a literatura je úzce spjat s dramatickou výchovou
(literatura, sloh), dějepisem (např. období Velké Moravy – misijní činnost Konstantina a
Metoděje, husitství, veleslavínské období, období národního obrození), informačními a
komunikačními technologiemi (komunikace prostřednictvím elektronické pošty, dodržování
vžitých konvencí a pravidel – forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.), hudební
výchovou (lidová slovesnost, melodrama, písničkáři, …).
Předmětem prolínají průřezová témata:
OSV – mluvní cvičení, verbální a neverbální sdělení, poznávání lidí dle příběhů,
dovednost zapamatovat si, soc. dovednosti, mezilidské vztahy, řešení problémů,…
VDO – demokratické zásady v dílech spisovatelů, formování volních a charakterových
rysů (sebekontrola, rozvíjení vynalézavosti, nápaditosti, tvořivosti,…)
EGS – poznávání života v jiných zemích (deníky, cestopisy,…)
EV – lidová slovesnost a příroda, člověk a příroda, příroda a dobrodružství,…
MDV – výběr literatury, mediální sdělení a jeho hodnocení, reklama, zpravodajství,
média v každodenním životě, spolupráce se školním časopisem
MKV – Češi a národní obrození

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
• pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a
důležitého sjednocujícího činitele národního společenství
• pochopení jazyka a jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání
• rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj
osobního i kulturního bohatství
• rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti
Kompetence k učení
Učitel
vede žáky k vyhledávání a třídění informací
vede žáky k užívání správné terminologie
zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků
sleduje při hodině pokrok všech žáků
vede žáky k využívání výpočetní techniky

Žáci
-

vyhledávají a třídí informace a propojují je do širších významových celků
osvojují si základní jazykové a literární pojmy
kriticky hodnotí výsledky svého učení a diskutují o nich
využívají prostředků výpočetní techniky
Kompetence k řešení problémů

Učitel
zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
vede žáky k plánování postupů

Žáci
-

vyhledávají informace vhodné k řešení problému
využívají získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení
samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení
uvážlivě rozhodují

Kompetence komunikativní
Učitel
zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat
vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
vede žáky k výstižné argumentaci

Žáci
formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně a kultivovaně se
vyjadřují ústně i písemně

-

naslouchají promluvám druhých lidí a vhodné na ně reagují
účinně se zapojují do diskuse a vhodně obhajují své názory
rozumí různým typům textů a záznamů
využívají informačních a komunikačních prostředků

Kompetence sociální a personální
Učitel
vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
dodává žákům sebedůvěru

vede žáky k dodržování pravidel
Žáci :
- účinně spolupracují ve skupině
- podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu
- věcně argumentují

Kompetence občanské
Učitel
zadává skupině úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden žák pracoval za ostatní
motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních

motivuje žáky k zájmu o kulturní dědictví
Žáci
- respektují přesvědčení druhých lidí
- chrání naše tradice, kulturní i historické dědictví
- aktivně se zapojují do kulturního dění
- mají pozitivní postoj k uměleckým dílům
Kompetence pracovní
Učitel
vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví

učitel vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi
vede k dodržování bezpečnostních pravidel pro práci s výpočetní technikou
Žáci
- dodržují hygienu práce
- dodržují bezpečnostní pravidla pro práci s výpočetní technikou
- využívá svých znalostí v běžné praxi

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (jazyková výchova)
Ročník: 6.
Výstup

-

snaží se pracovat se základními
jazykovými příručkami dle svých
schopností

- učí se odlišit spisovný a nespisovný
jazykový projev

Učivo

Obecné poučení o jazyce (jazykové
příručky)
Zvuková stránka jazyka (spisovná
a nespisovná výslovnost)

Slovní zásoba a tvoření slov (způsoby
- seznámí se s nejdůležitějšími způsoby
tvoření slov a obohacování slovní
obohacování slovní zásoby a zásady tvoření zásoby)
českých slov
Pravopis (lexikální a morfologický)
- snaží se upevňovat si pravopisné jevy
lexikální a morfologické dle svých
schopností
Tvarosloví (ohebné slovní druhy)
- učí se rozpoznávat ohebné a neohebné
slovní druhy

Skladba (základní větné
členy,rozvíjející větné členy)

- snaží se osvojit si vztah mezi základními
větnými členy,seznámí se s rozvíjejícími

Pravopis (shoda přísudku s podmětem)

Mezipředm. vztahy,
Poznámky
průřezová témata, projekty.
kurzy
OSV -poznávání lidí
-komunikace
EGS –Evropa a svět nás
zajímá
MKV- kulturní diference
EV – lidské aktivity a problémy život.prostředí
MDV –tvorba mediálního
sdělení

Pravopis –
v průběhu
celého
školního roku
Od 1.9.2010
OSV a MKV
sex.vých. a
etická vých.

větnými členy,
- učí se poznávat věty hlavní a vedlejší

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova)
Ročník: 6.

Výstup

- učí se vyhledávat v textu nejdůležitější
myšlenky a údaje

Učivo

Jak se učíme,výpisky

- osvojuje si základní normy písemného
Korespondence (vzkaz, pohled, dopis,
vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou e-mail)
úpravu textu
- učí se odlišit a používat přímou a nepřímou Vypravování, popis
řeč
- snaží se vyjadřovat vlastní postoje a pocity Zpráva a oznámení
- přiměřeně komunikuje v běžných
komunikačních situacích

Dialog a monolog v životě (řečnictví)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (literární výchova)
Ročník: 6.

Mezipředm. vztahy,
průřezová témata,
projekty, kurzy
OSV – mluvní cvičení,
verbální a neverbální
sdělení

Poznámky

Spolupráce se
školním
časopisem a
regionál.novinami
MDV

EGS – rodinné příběhy
z cest
MKV – charakt. člověka
MDV – mediální sdělení Od 1.9.2010(jeho hodnocení)
OSV a MKVetická a
sexuální
výchova

Výstup

- rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších
- přednáší zpaměti literární texty přiměřené
věku
- zvládá dramatizaci jednoduchého textu
- vyjádří své pocity z přečteného textu
- podle svých schopností volně reprodukuje
text, případně tvoří vlastní literární text
na dané téma

Učivo

Mezipředm. vztahy,
Poznámky
průřezová témata, projekty,
kurzy

Lidová slovesnost (hádanky, říkadla, HV - lidové písně, lidová
rozpočitadla, slovní hříčky,…)
slovesnost, hudební pojmy
a nástroje
Pohádky
Dě - křesťanství, Židé
Dě – starověké Řecko a Řím
Řecké eposy, řecké báje a pověsti,
VV - řecké a římské umění
římské báje
OSV – projekt Pohádka,
poznávání lidí dle příběhů,
dovednost zapamatovat si
(báseň)
MDV – výběr literatury
Příběhy odvahy a dobrodružství
EGS – život dětí v jiných
zemích
EV – lidová slovesnost
a příroda, příroda
a dobrodružství

V průběhu
roku: základy
lit. teorie,
literárněvýchovné
aktivity
(divadlo,
vých.film.diváka,společná
četba,vyprávě
ní o přečtené
knize,návštěva
šk.knihovny,
vedení čtenářs.
deníku)
Od 1.9.10OSV a MKV –
sex. a etická
vých.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (jazyková výchova)
Ročník: 7.
Výstup

-

-

-

Snaží se ovládat pravopisné jevy morfologické dle
svých schopností

Snaží se pochopit přenášení pojmenování
Snaží se používat výkladové a jiné slovníky pro
určení významu slova
Snaží se rozlišovat větné členy, ovládá základní
pravopisné jevy syntaktické ve větě jednoduché dle
svých schopností

Pomůcky: viz. 9. ročník

Učivo

Tvarosloví (ohebné slovní druhy, důraz na
slovesa-slovesný rod, neohebné slovní druhy)
Slovní zásoba (význam slova, slova
jednoznačná, mnohoznačná, synonyma)
Skladba (stavba věty – základní a rozvíjející
větné členy,vedlejší věty)

Mezipředm. vztahy,
průřezová témata,
projekty, kurzy
OSV – poznávání lidí
Komunikace
EGS – Evropa a svět nás zajímá
MKV – lidské vztahy
-vztah člověka k prostředí
MDV – tvorba mediálního
sdělení

Poznámky

Pravopis –
v průběhu celého
školního roku
Od 1.9.2010OSV – sex.vých.
MKV –
sex.vých.,etic.v.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova)
Ročník: 7.
Výstup

Učivo

-

rozlišuje slohové rozvrstvení slovní zásoby, dokáže Subjektivní popis
popsat své city, pocity, nálady

-

dokáže výstižně vyjádřit charakteristické rysy
popisované osoby

Charakteristika (přímá, nepřímá, vnější,
vnitřní)

-

snaží se užívat dějového napětí,užívání 1.osoby

Vypravování

-

dokáže chápat literární text jako zdroj informací a
prožitků, formuluje vlastní názory na umělecké
dílo
učí se formulovat hlavní myšlenky textu, dokáže
vytvořit výpisky

-

Mezipředm. vztahy,
Poznámky
průřezová témata, projekty,
kurzy
OSV – mluvní cvičení, poznávání
lidí
EV – příroda a já
EGS - cestování
ČJ – literární texty

Spolupráce
se školním
časopisem a
reg.deníkem
(MDV)

Referát, (beseda o uměleckém díle)

ČJ - využití literárních textů

Od
1.9.2010OSV – sex.
a etická
výchova

Výtah

odborný text z různých předmětů

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (literární výchova)
Ročník: 7.
Výstup
-

Učivo

jednoduše charakterizuje hlavní žánry literatury
učí se uznávat hodnoty člověka
formuluje vlastní názory na přečtený text
seznámí se s humorem v liter.textech
orientuje se v základních literárních pojmech dle
svých schopností

Bajky

výrazně čte nebo přednáší vhodný literární text
dle svých schopností

Souboje,prohry,vítězství
S úsměvem jde všechno líp

Pověsti (české), kroniky

Mezipředm. vztahy, průřezová Poznámky
témata, projekty, kurzy
Dě - Velká Morava, český stát Přemyslovci, Lucemburkové
OSV – mezilidské vztahy
MKV – charakter. člověka

Balady a romance,

EGS - cestování
Cestopisy

V průběhu roku:
základy lit.
teorie, literárněvýchovné
aktivity (divadlo,
besedy,výchova
film.diváka,referáty o knihách
návštěva šk.knihovny,vedení
čten.deníku,společná četba )

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (jazyková výchova)
Ročník: 8.
Výstup

- seznamuje se se slovanskými a světovými jazyky sl

-

-

Učivo

Obecné poučení o jazyce (skupiny jazyků,
rozvrstvení národního jazyka)

Mezipředm. vztahy,
Poznámky
průřezová témata, projekty,
kurzy
Ukázky z české literatury

Pravopis
a jazykový
Cizí jazyky
rozbor –
učí se porozumět slovům cizího původu a nahraSlovní zásoba (obohacování, slova přejatá
v průběhu
zovat je slovy domácími
a jejich skloňování)
Na základě výběru textu –
celého
OSV – poznávání lidí,komunikace školního
Tvarosloví (slovesa – slovesný vid)
MKV – etnický původ
roku
EV – lidské aktivity a problémy
Od 1.9.2010
životního prostředí
OSV a MKV
snaží se určovat druhy vedlejších vět a různé druhy Skladba (věta jednoduchá a souvětí,věty
MDV – fugování a vliv médií ve
sex. a
souvětí,seznamuje se s význ.poměry
jednočlenné a dvojčlenné,souvětí souřadné,
společnosti
etic.výchova
snaží se ovládat pravopisné jevy syntaktické ve
významové poměry mezi větami hlavními
větě jednoduché a v souvětí dle svých schopností
a souřadně spojenými větami vedlejšími,
přístavek)

Pomůcky: viz. 9. ročník

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova)
Ročník: 8.
Výstup
-

Učivo

snaží se používat jazykové prostředky pro daný
Charakteristika literárních postav
slohový útvar
učí se rozlišovat pojmy, fakta, názory, hodnocení
učí se rozeznávat jazykové i mimojazykové
Výklad
prostředky komunikace
učí se základům studijního čtení, formuluje hlavní
myšlenky textu dle svých schopností
Úvaha (aktuální témata)

-

snaží se odlišovat prvky vypravování,líčení,popisu Vypravování

-

učí se uvědomovat si potřebu spisovné výslovnosti Řečnictví
ve veřejném projevu

Mezipředm. vztahy, průřezová
témata, projekty, kurzy
ČJ (lit.) – literární texty
odborné předměty
OSV – mluvní cvičení, sebepoznání
a sebepojetí
VDO – občanská odpovědnost,
angažovanost každého žáka (řečnictví)
EV – životní prostředí
MDV – zpravodajství, média
v každodenním životě

Poznámky
Spolupráce
se školním
časopisem,
R;eg.deníke
m (MDV)
Od
1.9.2010OSV -sex.a
etická
výchova

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (literární výchova)
Ročník: 8.
Výstup

Učivo

-

učí se orientovat se ve struktuře literárního textu

Setkání se starší literaturou – epické žánry
biblické příběhy,staročeská lyrika

-

učí se rozumět významu a smyslu literárního textu

-

učí se pracovat s různými informatikami

-

vybírá si četbu dle zájmu

Od romantismu k moderní literatuře
(poezie,próza – ukázky z tvorby české
i cizí literatury)

- učí se charakterizovat jednotlivé literární žánry
Národní obrození a 1. pol. 19. století
Literatura 2. pol. 19. století (májovci,
ruchovci, lumírovci, realismus) a literatura
přelomu 19. a 20. stol.
Science fiction

Mezipředm. vztahy,
Poznámky
průřezová témata, projekty,
kurzy
Dě – renesance,
humanismus,baroko
klasicismus
OV – humanismus
ČJ (sloh) – životopis
Dě – národní obrození, 2. pol.
19. stol.,umělecké směry
MKV – Češi a Evropa a NO
MDV – knihy, noviny,… a NO
OSV - rozvoj osobnosti

V průběhu
roku: základy
lit. teorie,
literárněvýchovné
aktivity
(divadlo,
besedy,filmy,
společná četba ,
referáty,
návštěva
šk.knihovny,vedení čt.deníku)
Od 1.9.2010OSV –sex. A
etic.výchova

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (jazyková výchova)
Ročník: 9.
Výstup

-

zvládá výstavbu souvislého textu a různé způsoby
jeho členění dle svých schopností

Učivo

Obecné poučení o jazyce (původ a základy
vývoje češtiny)
Slovní zásoba (homonyma, antonyma,
odborné názvy)
Tvarosloví (vlastní jména a názvy,slovesatřídy a vzory,přechodníky)

-

snaží se určovat druhy souvětí
ovládá pravopisné jevy syntaktické v souvětí
dle svých schopností

Skladba (souvětí, pořádek slov ve větě,
stavba textu ,doplněk,věta vedlejší
doplňková)

Pomůcky: nástěnné tabule, slovníky, příručky, literární texty,…

Mezipředm. vztahy,
průřezová témata,
projekty, kurzy
Na základě výběru textu –
OSV – rozvoj schopností,
sebepoznání a sebepojetí,
komunikace
EGS – Evropa a svět nás zajímá
MKV – lidské vztahy
MDV – tvorba mediálního
sdělení

Poznámky

Pravopis
a jazykové
rozbory –
v průběhu
celého školního
roku
Od 1.9.2010OSV a MKVsex. a
etic.výchova

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova)
Ročník: 9. ročník
Výstup

-

zvládá výstavbu souvislého textu a různé způsoby
jeho členění dle svých schopností
chápe roli mluvčího a posluchače
učí se dodržovat zásady dorozumívání
(komunikační normy)
Snaží se vyjádřit ústně či písemně své zážitky,
názory, nálady, pokouší se o vlastní literární texty
zvládá základní normy písemného vyjadřování a
grafickou úpravu textu dle svých schopností

Učivo

Úřední písemnosti – objednávka ,inzerát,
tiskopisy,životopis
Popis a charakteristika – shrnutí a prohloubení
znalostí
Vypravování – scény ze hry,filmu,ukázky z knihy

Popis děje (včetně pracovního postupu)
Výklad a výtah
Úvaha
Proslov
Diskuze (sdělovací prostředky)
Reportáž,fejeton
Funkční styly

Mezipředm. vztahy, průřezová Poznámky
témata, projekty, kurzy
VDO - úřední styk občana s úřady
MDV - diskuze, druhy sdělovacích
prostředků, sdělovací prostředky a
my
OSV - mluvní cvičení
EV - vztah člověka k životnímu
prostředí (reportáž)
ČJ – literární texty

Spolupráce
se školním
časopisem a
reg.deníkem
(MDV)
Od
1.9.2010OSV-sex. a
etická vých.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (literární výchova)
Ročník: 9. ročník
Výstup
seznámí se se základními literárními směry 20. st.
dle svých schopností
- seznámí se s významnými představiteli české a
světové literatury
- projevuje zájem navštěvovat divadla a filmová
představení
- snaží se formulovat vlastní názory na umělecké
dílo dle svých schopností
-

Učivo
Literatura 1. pol. 20. století (česká
i světová) – meziválečná poezie a próza,
odraz války v literatuře
Divadelní žánry –autorské divadlo,významní autoři českého a světového dramatu
Literatura 2. pol. 20. století – oficiální,
exilová a samizdatová česká literatura,
moderní román
Poezie - písňové texty
Vize a fantazie
Osudy - biografie

Mezipředm. vztahy, průřezová Poznámk
témata, projekty, kurzy
y
OV – problémy lidské nesnášenlivosti
Dě – dějiny 20. století
VDO - demokratické zásady
v dílech spisovatelů
OSV - komunikace,
morální rozvoj
EGS - jsme Evropané
MKV – princip sociál.smíru a solidarity
MDV – kritické čtení a vnímání
a mediálních sdělení
Od 1.9.2010 –OSV a MKV-sex. a
etická výchova

V průběhu
roku:
základy lit.
teorie,
literárněvýchovné
aktivity
(divadlo,
besedy,
filmy,referáty,společná
četba,návštěva šk.
knihovny,
vedení čtenářs.deníku

1 Učební osnovy
1.1 Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika vzdělávací oblasti
Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována v povinných
vyučovacích předmětech – český jazyk a literatura, anglický jazyk a německý jazyk,
volitelných předmětech konverzace v anglickém jazyce a konverzace v německém jazyce.
Všechny tyto vyučovací předměty mají společné hlavní cíle – vybavit žáky dovednostmi,
vytvořit jim nástroje vzdělávání pro všechny oblasti vzdělávání. Jazykové vzdělávání
pojímáme jako cestu k rozvoji přesného a logického myšlení. Jazyk chápeme především jako
prostředek pro sdělování myšlenek a pocitů. Je bezprostředně spojen s myšlením, je jedním
z prostředků myšlení. Z tohoto pohledu k jazyku přistupujeme během vyučování. Chápeme jej
v rovině kulturní, sociální a psychické.

Oblast zahrnuje vyučovací předměty (které jsou zároveň vzdělávacími obory):
•
•
•

Anglický jazyk
Německý jazyk
Český jazyk a literatura

Zařazená průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova
Z tématického okruhu Osobnostní rozvoj část „Rozvoj schopnosti poznávání“
(dovednosti pro učení a studium), z tématického okruhu Sociální rozvoj části „Komunikace“ a
„Kooperace a kompetice“, z tématického okruhu Morální rozvoj část „Hodnoty, postoje,
praktická etika“ (schopnost vyjádřit vlastní postoj).

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Z tématického okruhu Evropa a svět nás zajímá (rodinné příběhy, lidová slovesnost a
zvyky tradice národů Evropy).

Multikulturní výchova
Tématický okruh Multikulturalita (specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost,
naslouchání druhým, komunikace s příslušníky jiných sociokulturních skupin, vstřícný postoj
k odlišnostem).
.

1.1.1 Anglický jazyk
Charakteristika vyučovacího předmětu
Anglický jazyk je postupně vyučován od třetího do devátého ročníku. Jeho obsahem je
naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk a souvisejících tématických
okruhů průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Cílem je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa, ale
i pro práci s počítačem, internetem atd. Proto klademe důraz na rozvoj komunikačních
dovedností, kterým podřizujeme i výuku gramatické části vzdělávacího předmětu. Výuka
probíhá vždy v celém ročníku najednou. Ve vyučovacím předmětu anglický jazyk využíváme
pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí zejména strategie, které mají žákům umožnit:

Kompetence k učení
•

Pochopit důležitost schopnosti komunikovat anglicky pro další studium i praktický
život,

•

propojovat probraná témata a jazykové jevy,

•

samostatně vyhledávat nástroje k odstraňování problémů při komunikaci
v angličtině.

Kompetence k řešení problémů
•

Řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí,

•

nebát se mluvit anglicky s cizím člověkem,

•

naučit se opsat obsah myšlenky, chybí-li slovní zásoba.

Kompetence komunikativní
•

Porozumět jednoduchému sdělení v anglickém jazyce,

•

umět zformulovat jednoduché myšlenky anglicky,

•

rozumět promluvě i přiměřenému textu v anglickém jazyce,

•

využívat dovednosti osvojené v anglickém jazyce k navázání kontaktu či vztahu.

Kompetence sociální a personální
•

V jednoduchých situacích vyžádat a poskytnout pomoc, radu,

•

dodržovat v anglicky mluvícím prostředí zásady slušného chování,

•

spolupracovat v anglicky hovořící skupině na jednoduchém úkolu.

Kompetence občanské
•

Získat představu o zvycích v anglicky mluvících zemích a porovnávat je se zvyky
našimi,

•

umět srovnávat ekologické a environmentální otázky týkající se anglicky
mluvících zemí a České republiky.

Kompetence pracovní
•

Samostatně pracovat s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem,

•

využívat anglického jazyka k získávání informací z různých oblastí.

1. stupeň
Cílem předmětu anglický jazyk na 1. stupni je poskytnout žákům základ slovní zásoby a
běžných konverzační frází, na jednoduchých textech budovat čtenářské dovednosti a na nich
pak schopnost psát. Zejména v počátcích upřednostňujeme induktivní způsob výuky před
výukou deduktivní. Neučíme tedy nejdříve poučky, ale ponecháváme žákům prostor, aby si
z textů říkadel, jednoduchých básniček a podobně sami odvodili, jak vyjádřit jiné věty.
Gramatiku učíme teprve tehdy, když jsou příslušné pojmy zvládnuty v předmětu český jazyk
a literatura (např. časování sloves).

2. stupeň
Na druhém stupni pracují žáci ve větší míře s autentickými texty, konverzují spolu
anglicky ve větších celcích. V souvislosti s probíraným zeměpisným a dějepisným učivem se
žáci seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí. Angličtinu používají při práci s internetem
i v částech jiných vyučovacích předmětů.

Oblast:

Předmět::

Období:

Jazyk a jazyková
komunikace

Anglický jazyk

3.

Očekávané výstupy

Učivo

Ročník Průřezová témata

Žák:
• čísla (1-100), základní fonetické
vyslovuje a čte foneticky správně v
značky
přiměřeném rozsahu slovní
• slovní zásoba z tématických
zásoby.
celků

3.

rozumí jednoduchým pokynům a
větám, adekvátně na ně reaguje.

• pozdravy a rozloučení,
představování se, vyjádřit
souhlas a nesouhlas, sdělení
záliby, reakce na pokyny

rozlišuje grafickou a mluvenou
podobu slova.

•
•
•
•

pochopí obsah a smysl
jednoduché, pomalé a pečlivě
vyslovované konverzace dvou
osob s dostatkem času pro
porozumění.

• otázka, zápor, rozkazovací
způsob, vyjádření libosti,
nelibosti, dovednosti, vyjádření
domněnky, jistoty
• osobní zájmena

3.

používá abecední slovník
učebnice.

• abeceda, hláskování (jména)

3.

abeceda (spelling)
četba z autentických textů
psaní tematické slovní zásoby
používání slovníku s výslovností

3.

3.

Osobnostní a sociální
výchova – sociální
rozvoj - komunikace

Oblast:

Předmět::

Období:

Jazyk a jazyková
komunikace

Anglický jazyk

4. – 5.

Očekávané výstupy

Učivo

Ročník Průřezová témata

Žák:
•
rozumí známým slovům a
jednoduchým větám se
vztahem k osvojovaným
tématům.

•
•
•

rozumí obsahu a smyslu
jednoduchých autentických
materiálů (časopisy, obrazové a
poslechové materiály)
a využívá je při své práci.

čte nahlas plynule a foneticky
správně jednoduché texty
obsahující známou slovní
zásobu.

•
•

•

•
vyhledá v jednoduchém textu
potřebnou informaci a vytvoří
odpověď na otázku.

používá dvojjazyčný slovník.

•
•

•

pořádek slov ve větě,
synonyma, antonyma,
kontext,popis místa,
odlišnosti českého a
anglického slovosledu
četba autentického
textu - volný překlad
slovní zásoba z
tématických celků
četba autentického
textu
poslech a sledování,
práce s internetem,
chápání slov v
kontextu
četba textu z
učebnice, fonetický
zápis, vázání slov,
znělost, neznělost
(základní slovní
zásoba)
odvození významu
slova z kontextu
tvorba otázky a
záporu
porovnání zvyků a
tradic v ČR a v
anglicky mluvících
zemích
četba autentického
textu, četba pohádek

4. - 5.

4. - 5.

Multikulturní výchova multikulturalita
4. - 5.

4. - 5.

4. - 5.

Oblast:

Předmět::

Období:

Jazyk a jazyková
komunikace

Anglický jazyk

4. – 5.

Očekávané výstupy

Učivo

Ročník Průřezová témata

Žák:

Oblast:

Předmět::

Období:

Jazyk a jazyková
komunikace

Anglický jazyk

4. – 5.

Očekávané výstupy

Učivo

Ročník Průřezová témata

Žák:
•
sestaví gramaticky a formálně
správně jednoduché písemné
sdělení, krátký text a odpověď
na sdělení, vyplní své
základní údaje do formulářů.

reprodukuje ústně i písemně
obsah přiměřeně obtížného
textu a jednoduché
konverzace.

•

•

•
obměňuje krátké texty se
zachováním smyslu textu.

•
•

aktivně se zapojí do
jednoduché konverzace,
pozdraví a rozloučí se s
dospělým i kamarádem,
poskytne požadovanou
informaci.

•

•
•

používá dvojjazyčný slovník.
•

Žák:

jednoduchá sdělení,
omluva, žádost, popis
umístění, určení
předmětu ve třídě
tvorba množného čísla
podstatných jmen,
přivlastňovací a
ukazovací zájmena,
určení polohy předmětů,
vypravovat a zahrát
pohádku, hrát hru
slovní zásoba z
tématických celků
tvoření slov, slova
stejného a opačného
významu, význam slov v
kontextu
porovnávání smyslu
textů
reprodukce čteného a
slyšeného textu
pravidla komunikace v
běžných každodenních
situacích - pozdrav,
poděkování,
představení
reakce na otázky, čas a
směr, cesta
četba dětských časopisů
/ Hello, R&R, atd./
volná reprodukce textu

4. - 5.

4. - 5.

Multikulturní výchova multikulturalita
4. - 5.

4. - 5.

4. - 5.

Oblast:

Předmět::

Období:

Jazyk a jazyková
komunikace

Anglický jazyk

6. – 7.

Očekávané výstupy

Učivo

Ročník Průřezová témata

Oblast:

Předmět::

Období:

Jazyk a jazyková
komunikace

Anglický jazyk

6. – 7.

Očekávané výstupy

Učivo

Ročník Průřezová témata

Žák:
čte nahlas plynule a foneticky
správně texty přiměřeného
rozsahu.

• četba textu se zeměpisnou
tématikou (popis zeměkoule,
členění na světadíly, oceány)
• četba autentického textu

6. - 7.

rozumí obsahu jednoduchých textů
v učebnicích a obsahu
autentických materiálů s využitím
vizuální opory, v textech vyhledá
známé výrazy, fráze a odpovědi na
otázky.

• vytvořit podmětnou otázku,
přivlastňovací zájmena
samostatná, neurčitá a záporná
zájmena, větný zápor, číslovky
řadové a násobné, vyjádřit
zamyšlenou budoucnost, změna
stavu
• práce s mapou

6. - 7.

rozumí jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvě a
konverzaci.

• oslovení, reakce na oslovení,
pozdrav, přivítání,
představování, omluva,
poděkování, žádost o pomoc,
přání, nákup lístku, jízdní řády,
objednávka

6. - 7.

odvodí pravděpodobný význam
• předpony, přípony
nových slov z kontextu textu.
používá dvojjazyčný slovník,
vyhledá informaci nebo význam
• četba autentického materiálu
slova ve vhodném výkladovém
slovníku.
sestaví jednoduché (ústní i
písemné) sdělení týkající se situací • napíše neformální dopis, sestaví
souvisejících s životem v rodině,
jednoduchý dotazník, popíše
školě a probíranými tématickými
jednoduché sdělení
okruhy.

6. - 7.

6. - 7.

6. - 7.

písemně, gramaticky správně tvoří
a obměňuje jednoduché věty a
krátké texty.

• popíše oblíbenou knížku,
vypravuje její děj, charakterizuje
hlavní postavy, povahové
vlastnosti

6. - 7.

stručně reprodukuje obsah
přiměřeně obtížného textu,
promluvy i konverzace.

• odvodí význam podobných slov
v kontextu, převypravuje příběh,
pohádku

6. - 7.

vyžádá jednoduchou informaci.

• žádá o radu, dotáže se na směr
a cestu

6. - 7.

jednoduchým způsobem se
domluví v běžných každodenních
situacích.

• orientuje se na nádraží, koupí si
jízdenku, objedná si jídlo

6. - 7.

Výchova k myšlení v
evropských a globálních
souvislostech – Evropa
a svět nás zajímá

Oblast:

Předmět::

Období:

Jazyk a jazyková
komunikace

Anglický jazyk

8. – 9.

Očekávané výstupy

Učivo

Ročník Průřezová témata

Žák:
čte nahlas plynule a foneticky
správně texty přiměřeného
rozsahu.

• četba textů s tématikou USA
• četba textů s tématem životní
prostředí

8. - 9.

rozumí obsahu jednoduchých
textů v učebnicích a obsahu
autentických materiálů s využitím
vizuální opory, v textech vyhledá
známé výrazy, fráze a odpovědi
na otázky.

• předložky a spojky ve větách
vedlejších, pravidla pořadí
přídavných jmen, tvořit přídavná
jména příponami, stupňování
příslovcí,

8. - 9.

rozumí jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvě a
konverzaci.

• zdvořilé společenské fráze, dát
radu, doporučit způsob řešení
problému, vyjádřit zamýšlenou,
jistou i obecnou budoucnost

8. - 9.

• předpony, přípony

8. - 9.

• četba autentického materiálu,
časopisů a novin

8. - 9.

• základní vztahy - existenciální,
prostorové, časové, kvalitativní a
kvantitativní
• životopis, popis místa

8. - 9.

písemně, gramaticky správně tvoří • určování slovních druhů, stavba
a obměňuje jednoduché věty a
rozvité věty, předložky, zájmena
krátké texty.
v předmětu,

8. - 9.

stručně reprodukuje obsah
přiměřeně obtížného textu,
promluvy i konverzace.

• konverzace v daných
tématických celcích

8. - 9.

vyžádá jednoduchou informaci.

• požádá o informaci, orientuje se
v časech podle jízdních řádů,
požádá o svolení, o službu, o
pomoc

8. - 9.

jednoduchým způsobem se
domluví v běžných každodenních
situacích.

• jednoduché sdělení - oslovení,
pozdravy, představování,
omluva, poděkování, prosba,
žádost o pomoc, přání

8. - 9.

odvodí pravděpodobný význam
nových slov z kontextu textu.
používá dvojjazyčný slovník,
vyhledá informaci nebo význam
slova ve vhodném výkladovém
slovníku.
sestaví jednoduché (ústní i
písemné) sdělení týkající se
situací souvisejících s životem v
rodině, školě a probíranými
tématickými okruhy.

Výchova k myšlení v
evropských
souvislostech – Evropa
a svět nás zajímá

2 Učební osnovy
2.1 Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika vzdělávací oblasti
Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována v povinných vyučovacích
předmětech – český jazyk a literatura, anglický jazyk a německý jazyk, volitelných
předmětech konverzace v anglickém jazyce a konverzace v německém jazyce. Všechny tyto
vyučovací předměty mají společné hlavní cíle – vybavit žáky dovednostmi, vytvořit jim
nástroje vzdělávání pro všechny oblasti vzdělávání. Jazykové vzdělávání pojímáme jako cestu
k rozvoji přesného a logického myšlení. Jazyk chápeme především jako prostředek pro
sdělování myšlenek a pocitů. Je bezprostředně spojen s myšlením, je jedním z prostředků
myšlení. Z tohoto pohledu k jazyku přistupujeme během vyučování. Chápeme jej v rovině
kulturní, sociální a psychické.
Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí,
vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá
jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat
výsledky svého poznávání.
Obsah vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace se realizuje ve vzdělávacích oborech
Český jazyk a literatura, cizí jazyk a další cizí jazyk[1]. Kultivace jazykových dovedností a
jejich využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí.
Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání cizího
jazyka[2]. Vzdělávání v cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A2, vzdělávání v dalším
cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A1 (podle Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky)[3].
[1] Další cizí jazyk je od školního roku 2013/2014 vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková
komunikace. Škola zařazuje Další cizí jazyk podle svých možností nejpozději od 8. ročníku v minimální časové dotaci 6
hodin. Vzhledem k posilování významu výuky cizích jazyků musí škola daných 6 disponibilních hodin využít pouze
pro výuku Dalšího cizího jazyka, nebo v odůvodněných případech pro upevňování a rozvíjení Cizího jazyka.

[2]

V tomto období je důraz kladen na ústní komunikaci a vytváření základu (zejména ve fonetice a syntaxi) pro
další osvojování jazyka. Rovněž je cílem rozvoj jazykového povědomí ve vztahu k mateřskému a případně dalším
jazykům.

[3] Úroveň A2: Žák – rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně
týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Komunikuje
prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných
skutečnostech. Popíše jednoduchým způsobem svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitostí týkající se jeho
nejnaléhavějších potřeb.
Úroveň A1: Žák – rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět
konkrétním potřebám, a tyto výrazy a fráze používá. Představí sebe a ostatní a klade jednoduché otázky týkající se
informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky
odpovídá. Jednoduchým způsobem se domluví, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
tím, že vede žáka k:
- pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa

- pochopení jazyka a jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání
- rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti

Oblast zahrnuje vyučovací předměty (které jsou zároveň vzdělávacími obory):
•
•
•

Anglický jazyk
Německý jazyk
Český jazyk a literatura

Zařazená průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova
Z tématického okruhu Osobnostní rozvoj část „Rozvoj schopnosti poznávání“
(dovednosti pro učení a studium), z tématického okruhu Sociální rozvoj části „Komunikace“ a
„Kooperace a kompetice“, z tematického okruhu Morální rozvoj část „Hodnoty, postoje,
praktická etika“ (schopnost vyjádřit vlastní postoj).

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Z tématického okruhu Evropa a svět nás zajímá (rodinné příběhy, lidová slovesnost a
zvyky tradice národů Evropy).

Multikulturní výchova
Tématický okruh Multikulturalita (specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost,
naslouchání druhým, komunikace s příslušníky jiných sociokulturních skupin, vstřícný postoj
k odlišnostem).

2.1.1 Anglický jazyk
Charakteristika vyučovacího předmětu
Anglický jazyk je postupně vyučován od prvního do devátého ročníku. Jeho obsahem je
naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk a souvisejících tématických
okruhů průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Cílem je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa, ale
i pro práci s počítačem, internetem atd. Proto klademe důraz na rozvoj komunikačních
dovedností, kterým podřizujeme i výuku gramatické části vzdělávacího předmětu. Výuka
probíhá vždy v celém ročníku najednou. Ve vyučovacím předmětu anglický jazyk využíváme
pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí zejména strategie, které mají žákům umožnit:

Kompetence k učení
•

Pochopit důležitost schopnosti komunikovat anglicky pro další studium i praktický
život,

•

propojovat probraná témata a jazykové jevy,

•

samostatně vyhledávat nástroje k odstraňování problémů při komunikaci
v angličtině.

Kompetence k řešení problémů
•

Řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí,

•

nebát se mluvit anglicky s cizím člověkem,

•

naučit se opsat obsah myšlenky, chybí-li slovní zásoba.

Kompetence komunikativní
•

Porozumět jednoduchému sdělení v anglickém jazyce,

•

umět zformulovat jednoduché myšlenky anglicky,

•

rozumět promluvě i přiměřenému textu v anglickém jazyce,

•

využívat dovednosti osvojené v anglickém jazyce k navázání kontaktu či vztahu.

Kompetence sociální a personální
•

V jednoduchých situacích vyžádat a poskytnout pomoc, radu,

•

dodržovat v anglicky mluvícím prostředí zásady slušného chování,

•

spolupracovat v anglicky hovořící skupině na jednoduchém úkolu.

Kompetence občanské
•

Získat představu o zvycích v anglicky mluvících zemích a porovnávat je se zvyky
našimi,

•

umět srovnávat ekologické a environmentální otázky týkající se anglicky
mluvících zemí a České republiky.

Kompetence pracovní
•

Samostatně pracovat s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem,

•

využívat anglického jazyka k získávání informací z různých oblastí.

2. stupeň
Na druhém stupni pracují žáci ve větší míře s autentickými texty, konverzují spolu
anglicky ve větších celcích. V souvislosti s probíraným zeměpisným a dějepisným učivem se
žáci seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí. Angličtinu používají při práci s internetem
i v částech jiných vyučovacích předmětů.
Očekávané výstupy
POSLECH S POROZUMĚNÍM
žák
rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně
rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
MLUVENÍ
žák
se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných každodenních formálních i
neformálních situacích
mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech

vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního
života
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
žák
vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech
rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace
PSANÍ
žák
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
reaguje na jednoduché písemné sdělení

Oblast:

Předmět::

Období:

Jazyk a jazyková
komunikace

Anglický jazyk

6. – 7.

Očekávané výstupy

Učivo

Ročník Průřezová témata

Žák:

vyhledá požadované informace
v jednoduchých každodenních • četba textu se zeměpisnou
autentických materiálech
tematikou (popis zeměkoule,
rozumí krátkým a jednoduchým členění na světadíly, oceány)
• četba autentického textu
textům,
vyhledá
v nich • práce s mapou
požadované informace

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

• vytvořit podmětnou otázku,
přivlastňovací zájmena
samostatná, neurčitá a záporná
zájmena, větný zápor, číslovky
řadové a násobné, vyjádřit
zamyšlenou budoucnost, změna
stavu
• předpony, přípony
• zvuková a grafická podoba
jazyka – rozvíjení dostatečně
srozumitelné výslovnosti a
schopnosti rozlišovat sluchem
prvky fonologického systému
jazyka, slovní a větný přízvuk,
intonace, ovládání pravopisu
slov osvojené slovní zásoby

6. - 7.

Výchova k myšlení v
evropských a globálních
souvislostech – Evropa
a svět nás zajímá

6. - 7.

Oblast:

Předmět::

Období:

Jazyk a jazyková
komunikace

Anglický jazyk

6. – 7.

Očekávané výstupy

Učivo

Ročník Průřezová témata

Žák:

se zeptá na základní informace
a adekvátně reaguje v běžných • nákup lístku, jízdní řády,
každodenních formálních i orientuje se na nádraží, objedná
si jídlo, objednávka
neformálních situacích

6. - 7.

vyplní základní údaje o sobě ve
formuláři
reaguje na jednoduché písemné • sestaví jednoduchý dotazník
sdělení

mluví
o
své
rodině,
kamarádech, škole, volném čase
a
dalších
osvojovaných
tématech
popíše osoby, místa a věci ze
svého každodenního života

• popíše svou rodinu, přátele,
volný čas
• slovní zásoba – rozvíjení
dostačující slovní zásoby k ústní
i písemné komunikaci vztahující
se k probíraným tematickým
okruhům a komunikačním
situacím; práce se slovníkem
• tematické okruhy – domov,
rodina, bydlení, škola, volný čas,
kultura, sport, péče o zdraví,
pocity a nálady, stravovací
návyky, počasí, příroda a město,
nákupy a móda, společnost a její
problémy, volba povolání,
moderní technologie a média,
cestování, reálie zemí
příslušných jazykových oblastí

napíše jednoduché texty týkající • napíše neformální dopis
se jeho samotného, rodiny, • mluvnice – rozvíjení používání
školy, volného času a dalších gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka
osvojovaných témat

6. - 7.

6. - 7.

6. - 7.

(jsou tolerovány elementární
chyby, které nenarušují smysl
sdělení a porozumění)

vypráví jednoduchý příběh či
událost

• popíše oblíbenou knížku,
vypravuje její děj, charakterizuje
hlavní postavy, povahové
vlastnosti

6. - 7.

stručně reprodukuje obsah
přiměřeně obtížného textu,
promluvy i konverzace.

• odvodí význam podobných slov
v kontextu, převypravuje příběh,
pohádku

6. - 7.

Oblast:

Předmět::

Období:

Jazyk a jazyková
komunikace

Anglický jazyk

6. – 7.

Očekávané výstupy

Učivo

Ročník Průřezová témata

Žák:
vyžádá jednoduchou informaci.

• žádá o radu, dotáže se na směr
a cestu

6. - 7.

.

Oblast:

Předmět::

Období:

Jazyk a jazyková
komunikace

Anglický jazyk

8. – 9.

Očekávané výstupy

Učivo

Ročník Průřezová témata

Žák:

vyhledá požadované informace
v jednoduchých každodenních • četba textů s tématikou USA
autentických materiálech
• četba textů s tématem životního
rozumí krátkým a jednoduchým prostředí
autentického materiálu,
textům,
vyhledá
v nich • četba
časopisů a novin
požadované informace
• předložky a spojky ve větách
vedlejších, pravidla pořadí
přídavných jmen, tvořit přídavná
jména příponami, stupňování
příslovcí,
• předpony, přípony
• určování slovních druhů, stavba
rozvité věty, předložky, zájmena
v předmětu

8. - 9.
Výchova k myšlení v
evropských
souvislostech – Evropa
a svět nás zajímá

8. - 9.

Oblast:

Předmět::

Období:

Jazyk a jazyková
komunikace

Anglický jazyk

8. – 9.

Očekávané výstupy

Učivo

Ročník Průřezová témata

Žák:

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

• zdvořilé společenské fráze, dát
radu, doporučit způsob řešení
problému, vyjádřit zamýšlenou,
jistou i obecnou budoucnost
• životopis, popis místa
• zvuková a grafická podoba
jazyka – rozvíjení dostatečně
srozumitelné výslovnosti a
schopnosti rozlišovat sluchem
prvky fonologického systému
jazyka, slovní a větný přízvuk,
intonace, ovládání pravopisu
slov osvojené slovní zásoby

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

• požádá o informaci, orientuje
se v časech podle jízdních řádů,
požádá o svolení, o službu, o
pomoc

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

• popíše svou rodinu, přátele,
volný čas
• slovní zásoba – rozvíjení
dostačující slovní zásoby k ústní
i písemné komunikaci vztahující
se k probíraným tematickým
okruhům a komunikačním
situacím; práce se slovníkem

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

• tematické okruhy – domov,
rodina, bydlení, škola, volný čas,
kultura, sport, péče o zdraví,
pocity a nálady, stravovací
návyky, počasí, příroda a město,
nákupy a móda, společnost a
její problémy, volba povolání,
moderní technologie a média,
cestování, reálie zemí
příslušných jazykových oblastí

8. - 9.

8. - 9.

8. - 9.

vyplní základní údaje o sobě ve
formuláři
reaguje na jednoduché písemné • sestaví jednoduchý dotazník
sdělení

8. - 9.

Oblast:

Předmět::

Období:

Jazyk a jazyková
komunikace

Anglický jazyk

8. – 9.

Očekávané výstupy

Učivo

Ročník Průřezová témata

Žák:

napíše
jednoduché
texty • mluvnice – rozvíjení používání
týkající se jeho samotného, gramatických jevů k realizaci
rodiny, školy, volného času a komunikačního záměru žáka
(jsou tolerovány elementární
dalších osvojovaných témat
chyby, které nenarušují smysl
sdělení a porozumění)

8. - 9.

NĚMECKÝ JAZYK – DALŠÍ CIZÍ JAZYK
Charakteristika vyučovacího předmětu
Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí,
vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá
jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat
výsledky svého poznávání.
Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje ve vzdělávacích oborech
Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Kultivace jazykových dovedností a
jejich využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí.
Další cizí jazyk je od školního roku 2013/2014 vymezen jako součást vzdělávací oblasti
Jazyk a jazyková komunikace. Škola zařazuje Další cizí jazyk podle svých možností
nejpozději od 8. ročníku v minimální časové dotaci 6 hodin. Vzhledem k posilování
významu výuky cizích jazyků musí škola daných 6 disponibilních hodin využít pouze
pro výuku dalšího cizího jazyka, nebo v odůvodněných případech pro upevňování
a rozvíjení cizího jazyka.
Vzdělávání v dalším cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A1 (podle Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky).
• Úroveň A1: Žák – rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím,
jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a tyto výrazy a fráze používá. Představí
sebe a ostatní a klade jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě,
kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky odpovídá.
Jednoduchým způsobem se domluví, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí
pomoci.
Vzdělávací obsah předmětu
- přispívá k chápání a objevování skutečností
- poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa
- snižuje jazykové bariéry
- umožňuje poznávat život lidí a kulturní tradice
- prohlubuje mezinárodní porozumění

Formy realizace
vyučovací hodina - skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba,
reprodukce textu (písemná, ústní), samostatná práce
(vyhledávání informací, práce se slovníkem a s autentickými materiály), hry, soutěže, recitace, dramatizace, zpěv,
výukové programy na PC
olympiády
příležitostné akce
Časová dotace
- Další cizí jazyk – 3 hodiny týdně (8. – 9. ročník) – ve šk. r. 2013-14, 2014-15
- Další cizí jazyk – 2 hodiny týdně (7. – 9. ročník)

Místo realizace
- třídy, učebna VT
Průřezová témata
- OSV ( Sociální rozvoj)
- EGS ( Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět)
- MKV ( Lidské vztahy, Kulturní diference, Multikulturalita, Etnický původ)
- MDV ( Tvorba mediálního sdělení)
- EV ( Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí)
- VDO ( Občanská společnost a škola)
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových
kompetencí tím, že vede žáka k:
•

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a
důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

•

pochopení jazyka a jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání

•

rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní
rozmanitosti

•

vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání
informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů

•

zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení
pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace

•

samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými
a literárními prameny i s texty různého zaměření

•

získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako
prostředku prosazení sebe sama

•

individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků,
k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na
uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Německý jazyk
Ročník: 6.
Výstup

Učivo

-

rozumí jednoduchým pokynům (v cizím jazyce)
při práci ve třídě a dokáže na ně reagovat

-

rozumí jednoduché konverzaci dvou osob a chápe
její obsah a smysl
orientuje se v obsahu jednoduchého textu,
vyhledává odpovědi na otázky, potřebnou
informaci

-

-

-

používá abecední slovník učebnice

-

naváže kontakt s konkrétní osobou

pokyny a instrukce
dialogy našich mluvčích, zpočátku
pomalejší, později v běžné rychlosti
promluvy
technika čtení
otázky a odpovědi
krátká sdělení
techniky mluveného projevu (výslovnost a
intonace)
písemná podoba různých forem sdělení
(pozdrav, blahopřání)

Průřezová témata,
mezipředm. vztahy,
projekty, kurzy
OSV - Sociální rozvoj
EGS – Evropa a svět
nás zajímá
MKV – Lidské vztahy
MDV – Tvorba
mediálního sdělení
výtvarná výchova,
hudební výchova,
občanská výchova,
ostatní cizí jazyky

Poznámky
Jazykové
prostředky:
vyplývají
z obsahu
použité
učebnice

Výstup

Učivo

Průřezová témata,
mezipředm. vztahy,
projekty, kurzy

Poznámky

-

vyžádá jednoduchou informaci

-

sestaví jednoduché sdělení a odpověď na sdělení

-

prezentuje říkanky, básničky, písničky a jiné texty

-

řeší jednoduché situace související se
seznamováním

-

zvládá základy písemného projevu

-

písemně sestaví jednoduché sdělení (pozdrav,
blahopřání)
Pomůcky
audio a video technika, počítače (výukové programy, Internet), časopisy, autentické texty, slovníky, jazykové příručky, encyklopedie, mapy,
kartičky, hry (pexeso, ....), obrazový materiál, tabule gramatických přehledů, kopírovaný materiál (křížovky, doplňovačky, osmisměrky, texty
písní....),, názorné pomůcky (hodiny, hrací kostky,...)

Tematické okruhy:
- domov, rodina
- škola, volný čas a zájmy, záliby

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Německý jazyk
Ročník: 7.
Výstup

Učivo

-

čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché audioorálně připravené texty

-

udrží pozornost nutnou pro porozumění obsahu
sdělení

-

používá slovníky

-

-

stručně sdělí obsah přiměřeně obtížného textu

-

-

písemně obměňuje krátké texty

-

má základní poznatky o zemích dané jazykové
oblasti

dialogy našich i rodilých mluvčích (s
postupně přiměřeně rostoucí náročností
jazykových projevů)
čtení tiché i hlasité
práce se slovníkem
vedení telefonického rozhovoru
sestavení textu jednoduchého dopisu a
odpověď na něj
nejdůležitější zeměpisné údaje

Průřezová témata,
mezipředm. vztahy,
projekty, kurzy
OSV - Sociální rozvoj
EGS – Evropa a svět nás
zajímá
MKV – Lidské vztahy
- Kulturní diference
MDV – Tvorba
mediálního sdělení
-

zeměpis, tělesná
výchova, hudební
výchova, matematika,
občanská výchova,
ostatní cizí jazyky

Poznámky
Jazykové
prostředky:
vyplývají
z obsahu
použité
učebnice

Výstup
-

řeší jednoduché situace související se zahájením,
vedením a ukončením rozhovoru (i telefonického)
a se získáváním a poskytováním základních
místních, časových i jiných informací

Učivo

Průřezová témata,
mezipředm. vztahy,
projekty, kurzy

Poznámky

Tematické okruhy:
- sport
- péče o zdraví
- stravování, nákupy
- město
- oblékání

Pomůcky
audio a video technika, počítače (výukové programy, Internet), časopisy, autentické texty, slovníky, jazykové příručky, encyklopedie, mapy,
kartičky, hry (pexeso, ....), obrazový materiál, tabule gramatických přehledů, kopírovaný materiál, názorné pomůcky (hodiny, hrací kostky)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Německý jazyk – Další cizí jazyk
Ročník: 7.
Výstup

Učivo

zvuková a grafická podoba jazyka –
fonetické znaky (pasivně), základní
POSLECH S POROZUMĚNÍM - žák
výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou grafickou podobou slov
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně

rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny
pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména
pokud má k dispozici vizuální oporu

-

MLUVENÍ - žák

-

se zapojí do jednoduchých rozhovorů
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

žák
-

se zapojí do jednoduchých rozhovorů

-

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

-

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

-

dialogy našich mluvčích, zpočátku
pomalejší, později v běžné rychlosti
promluvy
technika čtení
otázky a odpovědi
krátká sdělení
písemná podoba různých forem sdělení

slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a
umí ji používat v komunikačních situacích
probíraných tematických okruhů, práce se
slovníkem

Průřezová témata,
mezipředm. vztahy,
projekty, kurzy
OSV - Sociální rozvoj
EGS – Evropa a svět
nás zajímá
MKV – Lidské vztahy
MDV – Tvorba
mediálního sdělení
výtvarná výchova,
hudební výchova,
občanská výchova,
ostatní cizí jazyky

Poznámky
Jazykové
prostředky:
vyplývají
z obsahu
použité
učebnice

Výstup

Učivo

Průřezová témata,
mezipředm. vztahy,
projekty, kurzy

Poznámky

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM - žák
rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům
rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k
běžným tématům
PSANÍ - žák
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

tematické okruhy - domov, rodina, škola,
volný čas, povolání, lidské tělo, zdraví, jídlo,
oblékání, nákupy, obec, dopravní prostředky,
kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce,
dny v týdnu, hodiny)
mluvnice – základní gramatické struktury a
typy vět (jsou tolerovány elementární chyby,
které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

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

prezentuje říkanky, básničky, písničky a jiné texty

-

-

-

řešíPomůcky
jednoduché situace související se seznamováním

audio a video technika, počítače (výukové programy, Internet), časopisy, autentické texty, slovníky, jazykové příručky, encyklopedie, mapy,
kartičky, hry (pexeso, ....), obrazový materiál, tabule gramatických přehledů, kopírovaný materiál (křížovky, doplňovačky, osmisměrky, texty
zvládá
základy písemného
projevu (hodiny, hrací kostky,...)
písní....),,
názorné pomůcky
písemně sestaví jednoduché sdělení (pozdrav, blahopřání)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Německý jazyk – Další cizí jazyk
Ročník: 8.
Výstup
POSLECH S POROZUMĚNÍM - žák
-

rozumí základním informacím v krátkých poslechových
textech týkajících se každodenních témat

MLUVENÍ - žák
-

Průřezová témata,
Učivo
mezipředm. vztahy,
projekty, kurzy
Učivo
OSV - Sociální rozvoj
EGS – Evropa a svět nás
- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické
znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky,
zajímá
vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov
MKV – Lidské vztahy
- slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji - Kulturní diference
používat v komunikačních situacích probíraných MDV – Tvorba
tematických okruhů, práce se slovníkem
mediálního sdělení

odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky
pokládá
-

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM - žák
-

rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k
běžným tématům

-

rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud
má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm
požadovanou informaci

PSANÍ - žák

-

mluvnice – základní gramatické struktury a typy
vět (jsou tolerovány elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a porozuměním

-

dialogy našich i rodilých mluvčích (s postupně
přiměřeně rostoucí náročností jazykových projevů)
čtení tiché i hlasité
práce se slovníkem
vedení telefonického rozhovoru
sestavení textu jednoduchého dopisu
jednoduché zeměpisné údaje

-

napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení

-

udrží pozornost nutnou pro porozumění obsahu

-

používá slovníky

-

stručně sdělí obsah přiměřeně obtížného textu

-

písemně obměňuje krátké texty

-

má základní poznatky o zemích dané jazykové

-

-

sdělení

tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný
čas, povolání, lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání,
nákupy, obec, dopravní prostředky, kalendářní
rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu,
hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí
příslušných jazykových oblastí

-

-

zeměpis, tělesná
výchova, hudební
výchova, matematika,
občanská výchova,
ostatní cizí jazyky

Poznámky
Jazykové
prostředky:
vyplývají
z obsahu
použité
učebnice

Výstup
-

řeší jednoduché situace související se zahájením,
vedením a ukončením rozhovoru (i telefonického) a se získáváním a poskytováním základních
místních, časových i jiných informací

Učivo

Průřezová témata,
mezipředm. vztahy,
projekty, kurzy

Poznámky

tematické okruhy - domov, rodina, škola,
volný čas, povolání, lidské tělo, zdraví,
jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní
prostředky, kalendářní rok (svátky, roční
období, měsíce, dny v týdnu, hodiny),
zvířata, příroda, počasí, reálie zemí
příslušných jazykových oblastí

Pomůcky
audio a video technika, počítače (výukové programy, Internet), časopisy, autentické texty, slovníky, jazykové příručky, encyklopedie, mapy,
kartičky, hry (pexeso, ....), obrazový materiál, tabule gramatických přehledů, kopírovaný materiál, názorné pomůcky (hodiny, hrací kostky)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Německý jazyk
Ročník: 8.
Výstup

Učivo

-

rozumí obsahu promluvy a dokáže rozlišit zásadní informace od informací významově nepodstatných

-

rozumí monologu či dialogu s malým počtem
neznámých výrazů, jejich význam dokáže
odhadnout

-

rozumí přiměřeně obtížným souvislým sdělením i
konverzaci dvou a více osob

-

ústně i písemně vyjádří svůj názor, zážitky, dojmy
a přání, sestaví krátkou zprávu či sdělení na
zadané nebo zvolené téma

-

práce s autentickými materiály ze zemí
studovaného jazyka - časopisy, knížky,
obrazové materiály, prospekty, práce s
internetem, poslech rozhlasu, televize a
videa
svátky, tradice a zvyky
význačné osobnosti
popis osoby, předmětu, místa, situace, děje,
činnosti
různé typy informací

Průřezová témata,
Mezipředm. vztahy,
Projekty, kurzy
OSV – Sociální rozvoj
EGS – Objevujeme
Evropu a svět
MKV – Kulturní
diference
- Multikulturalita
EV – Lidské aktivity a
problémy živ. prostředí
MDV – Tvorba
mediálního sdělení
VDO - Občanská
společnost a škola
český jazyk, výpočetní
technika, občanská
výchova, dějepis,
hudební výchova,
výtvarná výchova,
ostatní cizí jazyky

Poznámky
Jazykové
prostředky:
vyplývají
z obsahu
použité
učebnice

Výstup
-

-

-

Učivo

Průřezová témata,
Mezipředm. vztahy,
Projekty, kurzy

Poznámky

vede účinnou komunikaci v situacích souvisejících
se životem v rodině, ve škole a běžných
Tematické okruhy:
každodenních situacích
- osobní dopis, životopis
- člověk a společnost
běžně užívá jednoduché obraty vyjadřující svolení - vzdělání a kulturní život
(odmítnutí, radost), politování, omluvu, prosbu,
žádost, výzvu, pozvání a reakci na pozvání,
blahopřání
s porozuměním využívá informace z různých
materiálů - z časopis, knih, inzerátů, prospektů
apod.

Pomůcky
audio a video technika, počítače (výukové programy, Internet), časopisy, autentické texty, slovníky, jazykové příručky, encyklopedie, mapy,
kartičky, hry (pexeso, ....), obrazový materiál, tabule gramatických přehledů, kopírovaný materiál, názorné pomůcky (hodiny, hrací kostky,...)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Německý jazyk – Další cizí jazyk
Ročník: 9.
Výstup

Učivo

-

rozumí obsahu promluvy a dokáže rozlišit zásadní informace od informací významově nepodstatných

-

rozumí monologu či dialogu s malým počtem
neznámých výrazů, jejich význam dokáže
odhadnout

-

rozumí přiměřeně obtížným souvislým sdělením i
konverzaci dvou a více osob

-

ústně i písemně vyjádří svůj názor, zážitky, dojmy
a přání, sestaví krátkou zprávu či sdělení na
zadané nebo zvolené téma

-

práce s autentickými materiály ze zemí
studovaného jazyka - časopisy, knížky,
obrazové materiály, prospekty, práce s
internetem, poslech rozhlasu, televize a
videa
svátky, tradice a zvyky
význačné osobnosti
popis osoby, předmětu, místa, situace, děje,
činnosti
různé typy informací

Průřezová témata,
Mezipředm. vztahy,
Projekty, kurzy
OSV – Sociální rozvoj
EGS – Objevujeme
Evropu a svět
MKV – Kulturní
diference
- Multikulturalita
EV – Lidské aktivity a
problémy živ. prostředí
MDV – Tvorba
mediálního sdělení
VDO - Občanská
společnost a škola
český jazyk, výpočetní
technika, občanská
výchova, dějepis,
hudební výchova,
výtvarná výchova,
ostatní cizí jazyky

Poznámky
Jazykové
prostředky:
vyplývají
z obsahu
použité
učebnice

Výstup
-

-

-

Učivo

Průřezová témata,
Mezipředm. vztahy,
Projekty, kurzy

Poznámky

vede účinnou komunikaci v situacích souvisejících
se životem v rodině, ve škole a běžných
tematické okruhy - domov, rodina, škola,
každodenních situacích
volný čas, povolání, lidské tělo, zdraví, jídlo,
oblékání, nákupy, obec, dopravní prostředky,
běžně užívá jednoduché obraty vyjadřující svolení kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce,
(odmítnutí, radost), politování, omluvu, prosbu,
dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda,
žádost, výzvu, pozvání a reakci na pozvání,
počasí, reálie zemí příslušných jazykových
blahopřání
oblastí
s porozuměním využívá informace z různých
materiálů - z časopis, knih, inzerátů, prospektů
apod.

Pomůcky
audio a video technika, počítače (výukové programy, Internet), časopisy, autentické texty, slovníky, jazykové příručky, encyklopedie, mapy,
kartičky, hry (pexeso, ....), obrazový materiál, tabule gramatických přehledů, kopírovaný materiál, názorné pomůcky (hodiny, hrací kostky,...)

ŠVP MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 2019
Charakteristika vyučovacího předmětu
2. stupeň
Vysvětlivky:
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Podtržené učivo je přidáno nad rámec RVP pro nadané žáky.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 8. a 9. ročníku 5
hodin týdně a v 7. ročníku 4 hodiny týdně.

-

Vzdělávání v matematice je zaměřeno na:
užití matematiky v reálných situacích
osvojení pojmů, matematických postupů
rozvoj abstraktního a exaktního myšlení
logické a kritické usuzování

Žáci řeší při hodinách úlohy, odpovídající jejich matematickým schopnostem, nadaní
žáci řeší dobrovolně náročnější úlohy a věnují se látce nad rámec RVP. Nadaní žáci se
pravidelně zúčastňují soutěží.
Mezipředmětové vztahy:
Předmět matematika je spjat s ostatními předměty (např. fyzika - převody jednotek,
rovnice, zeměpis - měřítko, výpočty chemie - řešení rovnic.)
Předmětem prolínají průřezová témata:
OSV – osobnostní a sociální výchova VDO – výchova demokratického občana - důraz je
kladen na formování volních a charakterových rysů – rozvíjí důslednost, vytrvalost, schopnost
sebekontroly, vynalézavost, tvořivost práce s mapou, využití poměru
EV – stav ovzduší, přítomnost škodlivých látek, ochrana životního prostředí
EGS – výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
MV – multikulturní výchova
EVO – environmentální výchova
MEV – mediální výchova

Cíl předmětu:
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových
kompetencí tím, že vede žáka k:
1. využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech - odhady,
měření a porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace
2. rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si
nezbytných matematických vzorců a algoritmů
3. rozvíjení kombinatorického a logického myšlení
4. rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení
5. vytváření zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod
řešení úloh) a k efektivnímu využívání osvojeného matematického aparátu
6. provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného
postupu k vyřešení problému a vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám
úlohy nebo problému
7. přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně
symboliky
8. rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících
situace z běžného života a následně k využití získaného řešení v praxi
9. rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k soustavné
sebekontrole při každém kroku postupu řešení, k rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti a
přesnosti
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
žáků (všichni vyučující při své práci využívají společné strategie a tyto strategie dále
konkrétně rozvíjejí pro předmět Matematika):
Kompetence k učení
Žáci jsou vedeni k
- osvojování základních matematických pojmů a vztahů postupnou abstrakcí a zobecňováním
reálných jevů
- vytváření zásoby matematických nástrojů (pojmů a vztahů, algoritmů, metod řešení úloh)
- využívání prostředků výpočetní techniky
Učitel
- zařazuje metody, při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami
- vede žáky k plánování postupů a úkolů
- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
- zadává úkoly s využitím informačních a komunikačních technologií
- vede žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyučovaných předmětech a v reálném životě
Kompetence k řešení problémů
Žáci
- zjišťují, že realita je složitější než její matematický model
- provádějí rozbor problému a plánu řešení, odhadování výsledků
- učí se zvolit správný postup při řešení slovních úloh a reálných problémů
Učitel
- s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
- vede žáky k ověřování výsledků

Kompetence komunikativní
Žáci
- zdůvodňují matematické postupy
- vytvářejí hypotézy
- komunikují na odpovídající úrovni
Učitel
- vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky
- podle potřeby pomáhá žákům
Kompetence sociální a personální
Žáci
- spolupracují ve skupině
- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu
- učí se věcně argumentovat, schopnosti sebekontroly
Učitel
- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
Kompetence občanské
Žáci
- respektují názory ostatních
- formují si charakterové rysy
- zodpovědně se rozhodují podle dané situace
Učitel
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
- umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky
- zajímá se, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky
Kompetence pracovní
Žáci
- zdokonalují si grafický projev
- jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce
Učitel
- požaduje dodržování dohodnuté kvality, termínů
- vede žáky k ověřování výsledků

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
2. stupně
ČÍSLO A PROMĚNNÁ
Očekávané výstupy žák
- provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou
mocninu a odmocninu

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

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných
opatření:
- písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí víceciferná čísla, dělí se zbytkem
- pracuje se zlomky a smíšenými čísly, používá vyjádření vztahu celek - část (zlomek,
desetinné číslo, procento)
- čte desetinná čísla, zná jejich zápis a provádí s nimi základní početní operace
- provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla
- píše, čte, porovnává a zaokrouhluje čísla v oboru do 1 000 000
- používá měřítko mapy a plánu
- řeší jednoduché úlohy na procenta - zvládá orientaci na číselné ose

Učivo
- přirozená čísla - dělitelnost přirozených čísel – prvočíslo, číslo složené, násobek, dělitel,
nejmenší společný násobek, největší společný dělitel, kritéria dělitelnosti
- celá čísla – čísla navzájem opačná, číselná osa, sčítání, odčítání, násobení a dělení
- desetinná čísla, zlomky – desetinná čísla, rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě;
zlomky, převrácené číslo, smíšené číslo, složený zlomek, racionální čísla
- poměr – poměr, měřítko, úměra, trojčlenka

- procenta – procento, promile; základ, procentová část, počet procent; jednoduché úrokování
- mocniny a odmocniny – druhá mocnina a odmocnina
- výrazy – číselný výraz a jeho hodnota; proměnná, výrazy s proměnnými, mnohočleny
- rovnice – lineární rovnice, soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
Očekávané výstupy žák
- vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
- porovnává soubory dat
- určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti
- vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem
- matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných
opatření:
- vyhledává a třídí data
- porovnává data
- vypracuje jednoduchou tabulku - užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, času,
obsahu, objemu - zvládá početní úkony s penězi
Učivo
- závislosti a data – příklady závislostí z praktického života a jejich vlastnosti, nákresy,
schémata, diagramy, grafy, tabulky; četnost znaku, aritmetický průměr
- funkce – pravoúhlá soustava souřadnic, přímá úměrnost, nepřímá úměrnost, lineární funkce,
goniometrické funkce

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
Očekávané výstupy žák
- zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení
úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku

- charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
- určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
- odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů
- využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení
polohových a nepolohových konstrukčních úloh
- načrtne a sestrojí rovinné útvary
- užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků
- načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a
středově souměrný útvar
- určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
- odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
- načrtne a sestrojí sítě základních těles, načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině
- analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných
opatření:
- vyznačuje, rýsuje a měří úhly, provádí jednoduché konstrukce
- vypočítá obvod a obsah trojúhelníka, čtverce, obdélníka, kruhu
- provádí jednoduché konstrukce
- rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary
- sestrojí základní rovinné útvary ve středové a osové souměrnosti
- vypočítá povrch a objem kvádru, krychle a válce
- sestrojí sítě základních těles
- načrtne základní tělesa
- zobrazuje jednoduchá tělesa
- odhaduje délku úsečky, určí délku lomené čáry, graficky sčítá a odčítá úsečky
- umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami
- používá technické písmo
- čte a rozumí jednoduchým technickým výkresům

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

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
Očekávané výstupy žák
- užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení
předkládaných nebo zkoumaných situací
- řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z
různých tematických a vzdělávacích oblastí

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných
opatření:
- samostatně řeší praktické úlohy
- hledá různá řešení předložených situací
- aplikuje poznatky a dovednosti z jiných vzdělávacích oblastí
- využívá prostředky výpočetní techniky při řešení úloh

Učivo
- číselné a logické řady
- číselné a obrázkové analogie
- logické a netradiční geometrické úlohy
Poznámka: V průběhu výuky matematiky na 2. stupni jsou pravidelně zadávány úlohy
vyžadující logickou úvahu, kombinační úsudek, prostorovou představivost, vyžadující
aplikaci a kombinační schopnosti u žáků.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Ročník: 6.
Výstup

-

-

-

-

Učivo

Rozšířené opakování
čte , zapisuje a porovnává přirozená čísla
- přirozená čísla
provádí početní operace s přirozenými čísly - čtení a zápis čísla v desítkové soustavě
zpaměti a písemně
- zobrazení na číselné ose
provádí odhady a kontrolu výpočtů
- početní operace
zaokrouhluje
umí zobrazit přir. číslo na čísel. ose
Základní pravidla rýsování.
rozlišuje druhy čar
- druhy čar, technické písmo
používá technické písmo k popisu geom.
útvarů
Geometrické útvary v rovině.
užívá a rozlišuje pojmy přímka, polopřímka, - rovina, bod, úsečka, přímka, polopřímka,
úsečka
kružnice, kruh
rýsuje lineární útvary
- převody jednotek
převádí jednotky délky, hmotnosti, času
- obvody čtverce, obdélníku, trojúhelníku
umí vypočítat obvod čtverce, obdélníku,
trojúhelníku
zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při
řešení úloh a jednoduchých praktic. problémů
charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
čte a zapisuje desetinná čísla
umí zobrazit des. číslo na číselné ose

Desetinná čísla.
- čtení a zápis v desítkové soustavě
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Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Pč - popis technických
výkresů

Fy - měření délky
OSV – určení obvodu
pozemku apod.

Fy - řešení početních úloh
OSV – odhad a určení např.

Poznámky

Výstup
-

-

-

-

porovnává a zaokrouhluje des. čísla
provádí početní operace s des. čísly
umí vypočítat aritmetický průměr
převádí jednotky
zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností

zná pojem násobek, dělitel
umí použít znaky dělitelnosti
rozumí pojmu prvočíslo, číslo složené
rozloží číslo na součin prvočísel
určuje a užívá násobky a dělitele včetně
nejmenšího společného násobku a největšího
společného dělitele
modeluje a řeší situace s využitím
dělitelnosti v N

Učivo
-

zobrazení na číselné ose
porovnávání
zaokrouhlování
početní operace
aritmetický průměr
převody jednotek

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy
ceny nákupu…..

Dělitelnost přirozených čísel.
- násobek, dělitel, znaky dělitelnosti
- prvočíslo, číslo složené
- společný násobek, společný dělitel

Úhel a jeho velikost.
Z - určování zeměpis.
rozumí pojmu
- pojem, rýsování a přenášení úhlu
polohy
narýsuje a změří daný úhel
- osa úhlu
umí graficky přenést úhel a sestrojit jeho osu - jednotky velikosti úhlu a měření velikosti úhlu
rozlišuje a pojmenuje druhy úhlů
- ostrý, tupý, pravý a přímý úhel
provádí početní operace s velikostmi úhlů
- početní operace s velikostmi úhlů
( ve stupních i minutách)
- vrcholové a vedlejší úhly
pozná dvojice vedlejších úhlů a vrcholových - mnohoúhelníky – pojem, pravidelný šestiúhelník,
úhlů, umí využít jejich vlastností
pravidelný osmiúhelník (konstrukce, obvod)
rozumí pojmu mnohoúhelník,
umí sestrojit pravidelný šestiúhelník a
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Poznámky

Výstup

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

pravidelný osmiúhelník

-

-

načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru
v osové souměrnosti
pozná útvary osově souměrné a shodné
útvary

zná jednotky obsahu, umí je převádět
umí vypočítat obsah čtverce a obdélníku
využívá znalostí ( obsah čtverce, obdélníku)
při výpočtech obsahů složitějších obrazců
charakterizuje jednotlivá tělesa ( kvádr,
krychle)
umí načrtnout a narýsovat síť a z ní těleso
vymodelovat
načrtne a sestrojí obraz krychle a kvádru
ve volném rovnoběžném promítání
vypočítá povrch krychle, kvádru
užívá jednotky objemu a vzájemně je
převádí
odhaduje a vypočítá objem krychle, kvádru

Osová souměrnost.
- osová souměrnost
- shodné útvary
-

osově souměrné útva

Obsah čtverce a obdélníku.
Povrch a objem krychle a kvádru.
- jednotky obsahu
- obsah čtverce a obdélníku
- obsah složitějších obrazců (s využitím znalostí
obsahu čtverce a obdélníku)
- kvádr, krychle, sítě těles
- zobrazování těles
- povrch krychle, kvádru
- jednotky objemu
- objem krychle, kvádru
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OSV - obsah pokoje,
pozemku,…

Poznámky

Výstup

-

-

určí a znázorní různé druhy trojúhelníků a
zná jejich vlastností
pojmenuje , znázorní a správně užívá
základní pojmy ( strana, výška,vnitřní a
vnější úhly, …)
umí sestrojit těžnice, střední příčky, výšky
trojúhelníku
umí sestrojit trojúhelníku kružnici opsanou
a vepsanou

Učivo
Trojúhelník.
- pojem, druhy
- vnitřní a vnější úhly trojúhelníku
- těžnice, střední příčky, výšky
- kružnice opsaná, vepsaná
- konstrukce trojúhelníku ze tří stran
- Trojúhelníková nerovnost

Závěrečné opakování
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Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Ročník: 7.
Výstup

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty ,Kurzy

1.Opakování učiva 6.ročníku
-

modeluje a zapisuje zlomkem část celku
převádí zlomky na des. čísla a naopak
porovnává zlomky
převádí zlomky na desetinná čísla a naopak
provádí početní operace se zlomky
řeší slovní úlohy se zlomky

2.Zlomky
- zlomek a jeho základní tvar
- rozšiřování a krácení zlomků,rovnost zlomků
- početní operace se zlomky
- společný jmenovatel
- převrácené číslo
- smíšená čísla
- složený zlomek

- rozlišuje kladná a záporná čísla
- umí zobrazit kladná a záporná čísla na
vodorovné i svislé číselné ose
- chápe pojem opačné číslo
- určí absolutní hodnotu daného čísla
a chápe její geometrický význam
- provádí početní operace s celými čísly
- řeší jednoduché problémy

3.Celá čísla
- čtení a zápis čísla
- zobrazení na číselné ose
- opačné číslo
- absolutní hodnota
- početní operace

- pozná shodné útvary
- snaží se užívat věty o shodnosti trojúhelníků
v početních a konstrukčních úlohách
- umí sestrojit trojúhelník z daných prvků
dle svých schopností
- dbá na kvalitu a přesnost rýsování

4.Shodnost.Středová souměrnost
- shodnost trojúhelníků
- trojúhelníková nerovnost
- konstrukce trojúhelníků
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Fy,Ch,D,.....
numerické výpočty

Poznámky

Výstup
- zobrazuje racionální čísla na číselné ose
- porovnává racionální čísla podle velikosti
- provádí početní operace s racionálními čísly

- snaží se vyjádřit poměr mezi danými hodnotami
- dle svých schopností zvětšuje a zmenšuje veličiny v daném poměru
-dělí celek na části v daném poměru
- seznámí se s měřítky map a plánů
- rozumí a využívá pojmu
- úměra
-využívá trojčlenku při řešení slovních úloh
- seznámí se se vztahem přímé a nepřímé
úměrnosti
- snaží se vyjádřit funkční vztah tabulkou,
grafem,rovnicí

- chápe pojem 1 %
- užívá základní pojmy procentového počtu
- vyjádří část celku pomocí procent
- řeší dle svých schopností slovní úlohy

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty ,Kurzy

5.Racionální čísla
- záporná desetinná čísla
- racionální čísla
- uspořádání racionálních čísel
-početní operace s racionálními čísly

6.Poměr.Přímá a nepřímá úměrnost
- pojem
- zvětšení a zmenšení v daném poměru
- rozdělení dané hodnoty v daném poměru
- měřítko
- úměra
-přímá a nepřímá úměrnost
- trojčlenka

Fy – vztahy mezi
veličinami
Z- měřítko plánu,mapy
OSV- práce
s mapou,využití poměru
v domácnosti(vaření,míchání barev)
Pč – spotřeba materiálu,
benzínu,…

7.Procenta
- pojem
- základ,procentová část,počet procent
- promile
- slovní úlohy

Ch koncentrace
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OSV – slevy
EV – stav ovzduší,přítom-

Poznámky

Výstup

Učivo

- chápe pojem promile
- zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností
- řeší úlohy na procenta
8.Rovnoběžníky
- umí charakterizovat pojem rovnoběžníku
- rozlišuje různé tzpy rovnoběžníků
- pojem
- sestrojí rovnoběžník
- vlastnosti
- odhaduje a vypočítává obvod a obsah rovno- - rozdělení
běžníku
- konstrukce
- odhaduje a vypočítává obsah trojúhelníku
- obvod a obsah
- obsah trojúhelníka
- rozpozná a pojmenuje lichoběžník
- umí sestrojit lichoběžník
- vypočítá obvod a obsah lichoběžníku
- rozezná a pojmenuje hranol
- načrtne a narýsuje obraz tělesa v rovině
- načrtne a narýsuje síť hranolu
-Odhaduje a vypočítá povrch a objem hranolu
-

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty ,Kurzy
nost škodlivých látek

Lichoběžník
- pojem
- konstrukce
Povrch a objem hranolů
- pojem hranol
- povrch a objem hranolu

9.Závěrečné opakování
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l

Poznámky

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Ročník: 8.
Výstup

-

-

-

-

rozumí pojmu výraz
matematizuje jednoduché reálné situace
s využitím proměnných
určí hodnotu číselného výrazu
zapíše pomocí výrazu s proměnnou slovní
text
umí dosadit do výrazu s proměnnou
provádí početní operace s výrazy
určí druhou mocninu a odmocninu
výpočtem, pomocí tabulek, pomocí
kalkulačky
užívá druhou mocninu a odmocninu
ve výpočtech
chápe pojem reálné číslo

Učivo
Opakování učiva 7.ročníku.
Výrazy.
- číselné výrazy
- proměnná
- výrazy s proměnnou
- úpravy výrazů

Druhá mocnina a odmocnina.
- pojem
- čtení a zápis druhých mocnin a odmocnin
- určení druhých mocnin a odmocnin
- pojem reálného čísla

Pythagorova věta.
rozliší odvěsny a přepony
- pojem
rozumí odvození vzorce Pythagorovy věty - výpočet délek stran v pravoúhlém
trojúhelníku
využívá poznatků při výpočtu délek stran
pravoúhlého trojúhelníku
- užití Pythagorovy věty
umí využít poznatky ve slovních úlohách
zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Poznámky

Výstup

-

-

-

-

-

Učivo

Mocniny s přirozeným mocnitelem.
zapíše číslo ve tvaru a . 10n pro 1 < a < 10, - čtení a zápis mocnin s přirozeným
n je celé číslo
mocnitelem
provádí početní operace s mocninami
- zápis čísla pomocí mocnin deseti
s přirozeným mocnitelem
- početní operace s mocninami s přirozeným
mocnitelem

užívá a zapisuje vztah rovnosti
řeší lineární rovnice pomocí
ekvivalentních úprav
provádí zkoušku řešení
matematizuje jednoduché reálné situace
vyřeší daný problém aplikací získaných
matematických poznatků a dovedností
řeší slovní úlohy (pomocí lineárních
rovnic, úvahou,...)
zdůvodní zvolený postup řešení
ověří výsledek řešení
užívá logickou úvahu a kombinační
úsudek, nalézá různá řešení
určí vzájemnou polohu přímky a kružnice
určí vzájemnou polohu dvou kružnic
vypočítává obvod a obsah kruhu

charakterizuje válec

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy
Fy zápis jednotek fyz.
veličin

Lineární rovnice.
- rovnost
- lineární rovnice

Slovní úlohy.
- slovní úlohy

Fy vztahy mezi veličinami
Fy řešení fyz. úloh
EGS – srovnání států –
HDP, počet obyv., …
EV – ochrana život.
prostředí

Kruh, kružnice.
- vzájemná poloha přímky a kružnice
- vzájemná poloha dvou kružnic
- délka kružnice
- obsah kruhu

Válec.
- pojem

OSV – zavlažování
pozemku,….

OSV – objem a povrch

Poznámky
Fy zápis jednotek
fyz. veličin

Výstup
-

vypočítá povrch a objem válce

umí sestrojit jednoduché konstrukce
rozumí pojmu množiny všech bodů dané
vlastnosti
- využívá poznatků ( výška, těžnice,
Thaletova kružnice,...) v konstrukčních
úlohách
-

čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy
- zaznamená výsledky jednoduchých
statistických šetření do tabulek
- vyhledá a vyhodnotí jednoduchá statistická
data v grafech a tabulkách
-

Učivo
-

povrch válce
objem válce

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy
nádrže, bazénu,…

Konstrukční úlohy.
- jednoduché konstrukce
- množiny všech bodů dané vlastnosti
- Thaletova kružnice
- konstrukční úlohy

Shromažďování, třídění a vyhodnocování
statistických údajů.
- základní statistické pojmy
- základní charakteristiky statistického
souboru

Závěrečné opakování.

Z třídění údajů
EV – stav ovzduší
EGS – stav obyv.,
zdravotnictví, průmyslu,…

Poznámky

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Ročník: 9.
Výstup

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy

Opakování učiva 8.ročníku.
rozkládá výraz na součin
(vytýkáním,pomocí vzorců)
- provádí početní operace s lomenými
výrazy
-

Výrazy.
- úpravy výrazů pomocí vzorců
- rozklad výrazů na součin
- pojem lomený výraz
- početní operace s lomenými výrazy

Rovnice s neznámou ve jmenovateli.
-

řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli
s využitím znalostí o lomených výrazech

řeší soustavu dvou lineárních rovnic se
dvěma neznámými (metoda sčítací a
dosazovací)
- řeší slovní úlohy pomocí soustav lin.
rovnic
-

-

Soustavy rovnic.
- soustava dvou lineárních rovnic se dvěma
neznámými
- slovní úlohy řešené pomocí soustav
lineárních rovnic

Nerovnice, soustavy nerovnic.
užívá a zapisuje vztah nerovnosti
- nerovnost
řeší lineární nerovnice a jejich soustavy
- lineární nerovnice
znázorní řešení lin. nerovnic na číselné ose - soustava lineárních nerovnic
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Poznámky

Výstup

Učivo

Funkce
zakreslí bod v PSS
- pravoúhlá soustava souřadnic
chápe pojem funkce
- pojem funkce
rozlišuje lineární a kvadratickou funkci
- lineární funkce ( přímá úměrnost)
sestaví tabulku a zakreslí graf dané funkce
užívá funkční vztahy při řešení úloh
Finanční matematika.
- řeší úlohy z praxe na jednoduché
- základní pojmy finanční matematiky
úrokování
-

-

rozliší shodné a podobné útvary
užívá věty o podobnosti trojúhelníků
v početních a konstrukčních úlohách

charakterizuje jednotlivá tělesa
umí narýsovat síť a z ní těleso
vymodelovat
- vypočítá povrch a objem těles
-

Podobnost.
- podobnost
- věty o podobnosti trojúhelníků
Tělesa.
- kužel
- jehlan
- koule
- povrch a objem těles

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy
OSV – čtení z grafu
jízdní řády
spotřeba benzínu

OSV – plat, srážky,
úroky,…
OSV - plány

OSV – spotřeba materiálu
stavebnictví

Závěrečné opakování.
Rozšiřující učivo.
- goniometrické funkce
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Poznámky

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie - od 1.9.2010
Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie
Vyučovací předmět : INFORMATIKA
Charakteristika vyučovacího předmětu – 6. ročník
Obsahové, časové a organizační vymezení
Volitelný předmět Informatika V je vyučován v 6. ročníku po dvou hodinách týdně.
Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce
v síti. Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem, tabulkami, k tvorbě
jednoduchých webových stránek a k tvorbě prezentací. Všechny tyto nástroje se žáci učí
používat pro zpracování informací, které se učí vyhledávat na Internetu. Pro vzájemnou
komunikaci a předávání souborů se učí používat elektronickou poštu.
Dále se žáci učí vytvářet jednoduché programy v programovacím nástroji SGP Baltík. Učí se
algoritmizovat úlohy a převádět algoritmus do programového kódu.
Nejdůležitější integrovaná průřezová témata:
Mediální výchova, Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova,
Environmentální výchova

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
- zadávanými úkoly jsou žáci vedeni k samostatnému objevování možností využití
informačních a komunikačních technologií v praktickém životě, pro toto poznávání využívají
zkušeností s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu (help) u jednotlivých
programů, literaturu apod.
-- žáci se učí číst z příruček a manuálů a dělat si k těmto materiálům takové poznámky, které
jim později pomohou při práci s informačními technologiemi.

Kompetence k řešení problémů
- žáci jsou vedeni zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí se
chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často
setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více
- vyučující v roli konzultanta - žáci jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale také k jeho
praktickému provedení a dotažení do konce

Kompetence komunikativní
- žáci se také učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce
odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty
- při komunikaci se učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou
technologii, náležitosti apod.)

Kompetence sociální a personální
- při práci jsou žáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí
pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod.
- žáci jsou přizváni k hodnocení prací - žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, při
vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, že každý člověk
je různě chápavý a zručný

Kompetence občanské
- žáci jsou seznamováni s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství,
autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla ...) tím, že je musí dodržovat
(citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání své heslo ...)

- při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke
kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými cestami

Kompetence pracovní
- žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou
- žáci mohou využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie
Vyučovací předmět : INFORMATIKA
Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu – 7.ročník
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět Informatika je vyučován v 7. ročníku po dvou hodinách týdně.
Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce
v síti. Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem, tabulkami, k tvorbě
jednoduchých webových stránek a k tvorbě prezentací. Všechny tyto nástroje se žáci učí
používat pro zpracování informací, které se učí vyhledávat na Internetu. Pro vzájemnou
komunikaci a předávání souborů se učí používat elektronickou poštu.
Dále se žáci učí vytvářet jednoduché programy v programovacím nástroji SGP Baltík. Učí se
algoritmizovat úlohy a převádět algoritmus do programového kódu.
Nejdůležitější integrovaná průřezová témata:
Mediální výchova, Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova,
Environmentální výchova
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
- zadávanými úkoly jsou žáci vedeni k samostatnému objevování možností využití
informačních a komunikačních technologií v praktickém životě, pro toto poznávání využívají
zkušeností s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu (help) u jednotlivých
programů, literaturu apod.
-- žáci se učí číst z příruček a manuálů a dělat si k těmto materiálům takové poznámky, které
jim později pomohou při práci s informačními technologiemi.
Kompetence k řešení problémů
- žáci jsou vedeni zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí se
chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často
setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více
- vyučující v roli konzultanta - žáci jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale také k jeho
praktickému provedení a dotažení do konce
Kompetence komunikativní
- žáci se také učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce
odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty
- při komunikaci se učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou
technologii, náležitosti apod.)
Kompetence sociální a personální
- při práci jsou žáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí
pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod.
- žáci jsou přizváni k hodnocení prací - žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, při
vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, že každý člověk
je různě chápavý a zručný

Kompetence občanské
- žáci jsou seznamováni s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství,
autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla ...) tím, že je musí dodržovat
(citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání své heslo ...)
- při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke
kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými cestami
Kompetence pracovní
- žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou
- žáci mohou využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie
Vyučovací předmět : INFORMATIKA
Charakteristika vyučovacího předmětu – 8. a 9. ročník
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět Informatika je vyučován formou volitelného předmětu v 7.ročníku a to dvě
hodiny týdně a v 8. a 9. ročníku v předmětu pracovní výchova po jedné hodině týdně. Žáci
jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti.
Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem, tabulkami, k tvorbě
jednoduchých webových stránek a k tvorbě prezentací. Všechny tyto nástroje se žáci učí
používat pro zpracování informací, které se učí vyhledávat na Internetu. Pro vzájemnou
komunikaci a předávání souborů se učí používat elektronickou poštu.
Dále se žáci učí vytvářet programy v programovacím nástroji SGP Baltík. Učí se
algoritmizovat úlohy a převádět algoritmus do programového kódu.
Nejdůležitější integrovaná průřezová témata:
Mediální výchova, Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova,
Environmentální výchova
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
- zadávanými úkoly jsou žáci vedeni k samostatnému objevování možností využití
informačních a komunikačních technologií v praktickém životě, pro toto poznávání využívají
zkušeností s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu (help) u jednotlivých
programů, literaturu apod.
-- žáci se učí číst z příruček a manuálů a dělat si k těmto materiálům takové poznámky, které
jim později pomohou při práci s informačními technologiemi.
Kompetence k řešení problémů
- žáci jsou vedeni zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí se
chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často
setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více
- vyučující v roli konzultanta - žáci jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale také k jeho
praktickému provedení a dotažení do konce
Kompetence komunikativní
- žáci se také učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce
odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty
- při komunikaci se učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou
technologii, náležitosti apod.)
Kompetence sociální a personální
- při práci jsou žáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí
pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod.
- žáci jsou přizváni k hodnocení prací - žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, při
vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, že každý člověk
je různě chápavý a zručný

Kompetence občanské
- žáci jsou seznamováni s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství,
autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla ...) tím, že je musí dodržovat
(citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání své heslo ...)
- při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke
kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými cestami
Kompetence pracovní
- žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou
- žáci mohou využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie
Vyučovací předmět : INFORMATIKA
Ročník: 6.
Cíl: Získání úvodních znalostí z oblasti HW. Získání základních dovedností s nástroji Textový editor, grafický editor, dětský programovací
nástroj, elektronická pošta, webový prohlížeč.
Výstupy
Umí korektně zapnout a vypnout stanici a
přihlásit se do a odhlásit ze sítě.
Dokáže historicky zařadit vznik prvních
počítačů (sálových) a vznik osobních
počítačů.
Uvědomuje si trendy ve vývoji výpočetní
techniky – miniaturizace a zvyšování
výkonu a kapacit.
Vysvětlí význam pojmu HARDWARE,
pojmenuje a zařadí nejběžnější součásti a
zařízení počítače.

Programy, které zná, umí zařadit do

Učivo
Postup zapnutí a vypnutí počítače,
přihlášení do a odhlášení ze sítě
Vývoj počítačů od prvního po současnost
(sálové a osobní počítače).

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

Poznámky

Dějepis - 2. svět. válka až
souč.

HW - HARDWARE
Skříň (základní jednotka) – procesor, pevný
disk (HDD), operační paměť (RAM),
základní deska, zdroj, mechaniky (disketová,
CD, DVD)
Periferie:
• vstupní zařízení (klávesnice, myš,
skener, mikrofon, digit. fotoaparát
• výstupní zařízení (monitor, tiskárna,
reproduktory …)
• vstupně výstupní zařízení (modem)
SW – SOFTWARE
Příklady výukových

Ukázka vnitřních součástí
počítače.

Výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy,
Poznámky
průřezová témata, projekty,
kurzy
příslušné skupiny (podskupiny)
programů pro různé
• operační systémy
předměty.
• aplikace (textové editory, grafické
editory, výukové programy, komunikační VDO – SW pirátství
programy …)
Orientuje se ve struktuře složek, rozlišuje Práce se složkami a soubory:
Navazuje na HW (pevný disk,
místní a síťové disky.
paměťová média – CD,
• pojem: manažery (příklady: M602,
Dokáže vytvořit složku, kopírovat či
disketa …).
Správce souborů, Tento počítač,
přesouvat soubory a složky, případně je
Průzkumník, …)
odstranit.
• pojmy:disk (logický), složka (adresář),
• postupy vytvoření, kopírování, přesunu a
odstranění složky či souboru
v Malování dokáže vytvořit nový
Grafické editory
Výtvarná výchova
obrázek, uložit ho a znovu otevřít.
• příklady grafických editorů bitmapových
Dokáže nakreslit jednoduchý obrázek za
(Malování …), vektorových (Zoner
pomoci základních kreslících nástrojů.
Callisto, Corel Draw …)
Dokáže provádět jednoduché úpravy
• vytvoření, uložení, otevření souboru
obrázku (gumování, přesouvání nebo
• nastavení velikosti obrázku
kopírování částí obrázku)
• použití základních nástrojů pro kreslení
(geometrické tvary, úsečka, štětec, sprej,
guma)
• použití písma v obrázku
• zvětšování, zmenšování obrázku pomocí
lupy
• přesouvání a kopírování částí obrázku
Dokáže
Programování:
OSV – kreativita
Dokáže vytvořit jednoduchý program
• vytvoření projektu v programovacím
v SGP Baltík s využitím základních
nástroji SGP Baltík
příkazů podle zadání
• vytvoření scény

Výstupy

Učivo
•

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

základní příkazy (popojdi, vlevo, vpravo
bok, čaruj)
• načtení scény v programu
Ve Wordu dokáže otevřít existující
Textové editory
OSV – kreativita
soubor, upravit vlastnosti písma a
• příklady textových editorů (T602,
odstavce, příp. vložit obrázek, změnit
NotePad, Write, Word …)
jeho vlastnosti a umístit jej v textu.
• uložení, otevření souboru
Dokáže uložit změny na stejné místo nebo • pohyb v dokumentu (myš)
jinam, příp. pod jiným názvem.
• označení části textu do bloku (myš)
• psaní, oprava textu (vel. pís. s
diakritikou, další znaky)
Ve Wordu dokáže z obrázků vytvořit
• formát písma a odstavce (menu, panel
jednoduchý plakát apod.
nástrojů)
• vložení obrázku - WordArt, klipart,
• vložení obrázku ze souboru (ohraničení,
obtékání)
Nezaměňuje pojmy Internet a web.
Internet:
MDV – kritický přístup
k informacím, ověřování
• co to je, kdy vznikl, služby Internetu
zdrojů
EGS – vyhledávání a
komunikace informací o světě
MKV – komunikace s lidmi
z růz. kultur
Dokáže napsat zprávu, přečíst si došlou
El. pošta = e-mail
OSV – pravidla komunikace
zprávu, odpovědět na došlou zprávu
• vztah k Internetu
pomocí funkce odpověď (Reply) a poslat • příklady poštovních programů (Pegasus
kopii došlé zprávy někomu dalšímu
Mail, MS Outlook, MS Outlook Express)
pomocí funkce poslat jinému (Forward). • spuštění poštovního programu, odeslání

Poznámky

Výstupy

Na webu dokáže vyhledat stránku o
určitém tématu, uložit ji, příp. uložit
pouze obrázek.
WWW = world wide web = web:
• vztah k Internetu
• pojem: prohlížeč webových stránek
(příklady: Internet Explorer, Netscape
Navigator)
• pohyb po webu:
- přes hypertextové odkazy
- známá adresa
- jednoduché vyhledávání
• ukládání z webu:
- obrázek
- celá stránka
Práce s informacemi
• vyhledávání informací
• zpracování výstupu na základě
stanovených požadavků

Učivo
zprávy, čtení došlých zpráv, odpověď
(Reply) a poslání zprávy někomu jinému
(Forward)
-

Vyhledávání webových stránek o tématech
z různých předmětů.
VDO – svoboda slova (i jeho nebezpečí),
pluralita názorů

Český jazyk – sloh, pravopis

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

Poznámky

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie
Vyučovací předmět : Pracovní výchova - INFORMATIKA
Ročník: 8. a 9.
Cíl: Pokročilá úprava textu. Tabulkové procesory. Základy tvorby webových stránek. Programování. Vektorová grafika.

Výstupy
Má přehled o vývoji výpočetní techniky.
Vysvětlí význam pojmu HARDWARE,
pojmenuje a zařadí nejběžnější součásti a
zařízení počítače a vysvětlí jejich funkci.

Učivo
Vývoj počítačů od prvního po současnost
(sálové a osobní počítače).
HW - HARDWARE
Skříň (základní jednotka) – procesor, pevný
disk (HDD), operační paměť (RAM), základní
deska, zdroj, mechaniky (disketová, CD,
DVD), porty, karty (grafická, zvuková, síťová,
fax/modemová)
Jednotky výkonu procesoru (Hz) a kapacit
pamětí (B) a jejich násobky (K, M, G)
Periferie:
• vstupní zařízení (klávesnice, myš, skenner,
mikrofon, digitální fotoaparát …)
• výstupní zařízení (monitor, tiskárna,
reproduktory …)
• vstupně výstupní zařízení (modem, flash
disk …)

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Dějepis - 2. svět. válka až
současnost

Poznámky

Ukázka vnitřních součástí
počítače.

Výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Programy, které zná, umí zařadit do
SW – SOFTWARE
Příklady výukových programů
příslušné skupiny (podskupiny).
pro různé předměty.
• operační systémy
Dokáže vysvětlit, k čemu která skupina
• aplikace (textové editory, grafické editory, VDO – SW pirátství
(podskupina) programů slouží.
výukové programy, komunikační programy
…)
• utility, systémové utility
• antivirové programy
• komprimační programy
• programovací nástroje
Chápe souvislost vývoje počítačových sítí Počítačové sítě
s vývojem počítačů. Dokáže vysvětlit
• vývoj od terminálů, přes archit. klient –
rozdíl mezi lokální a rozsáhlou
server až po mezinárodní počítačovou síť
počítačovou sítí, dokáže uvést příklady.
Internet
Chápe rozdíly mezi připojením typu
• sítě podle rozlohy – LAN, WAN
pevná linka a vytáčená linka.
• podle propojení – kabel (metalické,
optické), vzduchem (satelit, mikrovlny)
• podle režimu připojení – vytáčená linka,
pevná linka
Samostatně si uspořádává data na svém
Práce se složkami a soubory:
uživatelském kontě.
• připomenutí postupů vytvoření,
přejmenování, kopírování, přesunu a
odstranění složky či souboru včetně variant
(menu, myš, klávesové zkratky)
Dokáže upravit vzhled dokumentu, chápe Textové editory
význam stylů a dokáže je prakticky
• formát písma a odstavce (připomenutí)
používat.
• styly – přidělení, upravení, vytvoření
S citem dokáže uplatnit obrázky v textu.
nového, generování obsahu
Má plně pod kontrolou uspořádání textu a • vložení jakéhokoliv obrázku

Poznámky

Navazuje na vývoj počítačů a
na zkušenosti v práci
v lokální síti (školní) a se
službami celosvětové sítě
Internet, především el. poštou
a webem.

Výstupy
dalších objektů na stránce.

Učivo

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

•

spolupráce s dalšími aplikacemi, např.
s tabulkovým procesorem
( Excel)
• číslování stránek, vzhled stránky (velikost,
okraje)
Uvědomuje si rozdíl při vytváření
Grafika
obrázků v bitmapovém a vektorovém
• práce s vektorovým grafickým editorem
grafickém editoru.
• tvary – výběr tvaru, nastavení vlastností
Dokáže vytvořit obrázek v Zoner Callistu
tvaru, vytvoření objektu
pomocí objektů (geometrické tvary,
• text – umístění textu do obrázku
Béziérovy křivky).
• křivky – úsečky, Béziérovy křivky
Dokáže upravovat vlastnosti jednotlivých • výběr a editace objektů
objektů (ohraničení, výplň).
• úprava vlastností Pero a Výplň
Dokáže manipulovat s objekty
(přesouvání, kopírování, vícenásobné
kopírování, změna pořadí, geometrické
transformace).
Dokáže vytvořit tabulku, naplnit ji
Tabulkové procesory
číselnými hodnotami a upravit její vzhled. • k čemu slouží
S daty pomocí vzorců dokáže provádět
• připomenutí pojmů buňka, sloupec, řada
jednoduché operace.
• pohyb mezi sešity, mezi listy, na listu
Dokáže vytvořit graf.
• označení buněk
Tabulku a graf dokáže různými způsoby • vytvoření tabulky, zadávání dat, formát
vložit do textového editoru.
buňky
• práce s jednoduchými vzorci (součet,
rozdíl, násobení, dělení)
• vytvoření grafu na základě tabulky
• vložení tabulky a grafu do textového
editoru

Výtvarná výchova.
Matematika (kartézské
souřadnice).
OSV – kreativita

Matematika – jednoduché
početní operace, grafické
znázorňování hodnot.

Poznámky

Výstupy

Učivo

Poznatky o Internetu navazuje na
poznatky o počítačových sítích.

Internet:
• co to je, kdy vznikl, služby Internetu

El. poštu suverénně používá pro
komunikaci i pro odesílání souborů
(prací).

El. pošta = e-mail
• připomenutí připojení přílohy
(Attachment) k odesílané zprávě, uložení
přílohy z došlé zprávy
Vyhledávání webových stránek o tématech
z různých předmětů.
VDO – svoboda slova (i jeho nebezpečí),
pluralita názorů

WWW = world wide web = web:
• pohyb po webu:
- přes hypertextové odkazy
- známá adresa
- vyhledávání
• ukládání z webu:
- obrázek
- celá stránka
- vykopírování části textu
Dokáže vytvořit soubor webových stránek Tvorba webových stránek
propojených hypertextovými odkazy..
• základy tvorby web. stránek v editoru
(FrontPage)
• pozadí, písmo, vložení tabulky a její
využití pro uspořádání textu a obrázků na
stránce, vložení obrázku, vytvoření
hypertextového odkazu
K zadanému tématu dokáže vyhledat
Práce s informacemi
informace, zpracovat je a s využitím
• analýza tématu

Mezipředmětové vztahy,
Poznámky
průřezová témata, projekty,
kurzy
MDV – kritický přístup
Propojení se znalostmi o
k informacím, ověřování
počítačových sítích.
zdrojů
EGS – vyhledávání a
komunikace informací o světě
MKV – komunikace s lidmi
z různých kultur
OSV – pravidla komunikace
Práce odevzdávají žáci
prostřednictvím elektronické
pošty na adresu vyučujícího.

OSV – kreativita

Český jazyk – sloh, pravopis

Výstupy
dostupného SW vytvořit písemný výstup
splňující formální i estetické nároky.

Učivo
•

vyhledávání informací v informačních
zdrojích, informační zdroje (web, e-mail, el.
konference, knihovny, informační střediska
…)
• zpracování informací
• vytvoření výstupního dokumentu – forma
krátké poloodborné písemné práce (titulní
list, citování použitých pramenů)

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

Poznámky

DĚJEPIS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6.-9.
ročníku 2 hodiny týdně.
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu dějepis směřuje k:
- - rozvíjení vlastního historického vědomí
- - vnímání obrazu hlavních vývojových linií
- - získávání orientace v historickém čase
- - pochopení souvislostí dějinných událostí a procesů
- - chápání kulturní rozmanitosti světa
- - utváření pozitivního hodnotového systému
Vyučovací předmět dějepis je úzce spjat s dalšími vyučovacími předměty:
zeměpis – orientace v prostoru, územní rozsah států,…
matematika, fyzika, přírodopis, chemie – vědecké poznatky, rozvoj
vědy a techniky,…
výtvarná výchova – stavební slohy, umělecká díla, významní umělci,…
hudební výchova – vývoj hudebních projevů, významní skladatelé,…
jazyky – významní spisovatelé a jejich tvorba,…
občanská výchova – člověk a společnost, stát a státní zřízení, lidská a
občanská práva, volební systém,…
tělesná výchova – odkaz řecké kultury, olympijské hry,…
Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata:
OSV – komunikace, soc. dovednosti, mezilidské vztahy, kooperace, řešení
problémů, kreativita,…
VDO – demokracie, despocie, tyranie, občanská práva, náboženská
nesnášenlivost, tolerance, občanská společnost, volební systém, formy vlády,
totalita, rasismus, holocaust, ideologie,…
EV – člověk a příroda, příroda a první civilizace, historické památky, dopad
průmyslové revoluce na přírodu, zásahy do přírodních poměrů,…
MKV – sbližování a prolínání kult. vlivů v období helénismu, náš etnický
původ, předsudky, stereotypy, husitství, poznávání jiných kultur,.mezinárodní
solidarita,…
EGS – integrace Evropy, vliv Říma na raně středověké státy, formování
evropských států, křížové výpravy, mír. poselství Jiřího z Poděbrad, reformace,
význam objevení Ameriky, buržoazní a buržoazně demokratické revoluce,…
MDV – národní obrození, propaganda, sdělovací prostředky a politika,…

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Učitel
zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých
zdrojů
vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky
zadává úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů
vede k zamyšlení nad historickým vývojem
Žák
- vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení
a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech
a praktickém životě
- operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci
do souvislostí,
- propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí
a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na společenské a kulturní
jevy
Kompetence k řešení problémů
Učitel
zařazuje rozmanité aktivity (diskuse, výklad, kreslení, řešení problémů,
ICT,AV technika, )
zařazuje metody, při kterých žáci sami docházejí k závěrům a řešením
vede ke kritickému myšlení a logickému uvažování
Žák
- vyhledává informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné,
podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti
- samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení
- kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit
Kompetence komunikativní
Učitel
vede žáky přesnému a výstižnému vyjadřování
zařazuje do výuky diskuzi
vede žáky k věcnému argumentování
vede žáky k práci s různými typy textů
vede k využívání informačních a komunikačních prostředků

Žák
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se
výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
- účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
- rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů,…
- využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní
a účinnou komunikaci s okolním světem
Kompetence sociální a personální
Učitel
vytváří příznivé klima třídy
dodává žákům sebedůvěru
podle potřeby žákům v činnostech pomáhá
Žák
- účinně spolupracuje ve skupině
- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu
- přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu
efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu,
Kompetence občanské
Učitel
reflektuje při výuce společenské i přírodní dění
vede žáky k tomu,aby brali ohled na druhé
motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich
vlastních
pěstuje v žácích vztah k tradicím, národnímu, historickému a kulturnímu
dědictví
Žák
- respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je
schopen vcítit se do situací ostatních lidí
-odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti
fyzickému i psychickému násilí
- chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy
- respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví
- projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost,
aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit

Kompetence pracovní
Učitel
požaduje dodržování dohodnuté kvality práce
umožňuje žákům vzájemně si radit a pomáhat
vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi
Žák
dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky
využívá svých znalostí v běžné praxi

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Dějepis
Ročník: 6.
Výstup

Učivo

Mezipředm. vztahy, průřezová
témata, projekty, kurzy

Pravěk

archivy,
muzea,
knihovny
v regionu

osvojí si práci s časovou přímkou
osvojí si základní periodizaci dějin
dokáže pracovat s pojmy prostor, čas
uvede konkrétní příklady zdrojů informací o
minulosti
pojmenuje instituce, kde jsou shromažďovány
rozpozná vývojová stadia člověka
seznámí se se způsoby obživy a soužití lidí

Úvod do učiva
Význam zkoumání dějin
Získávání informací o dějinách
Historické prameny

Starší doba kamenná
• způsob života jednotlivých vývojových
typů člověka

Z – světové strany, světadíly
VV – pravěké malby, pojmy
OSV – komunikace, soc. dovednosti,
mezilidské vztahy, kooperace, řešení
problémů
EV – člověk a příroda

pochopí podmínky a důsledky přechodu
k zemědělství
pochopí podmínky vzniku řemesel

Mladší doba kamenná
• způsob života a obživy
• počátky řemesel

Z – zemědělské oblasti
OSV – kreativita – výroba keramiky

-

pochopí důsledky oddělení řemesel
od zemědělství jako podmínky pro rozvoj
obchodu

Doba kovů
• rozvoj řemesel a obchodu
• zánik rodové společnosti

Z – orientace v mapě

-

uvědomí si nerovnoměrnost vývoje
v jednotlivých oblastech světa  chápe
kulturní rozmanitost světa

Naše země v období pravěku

-

-

Shrnutí

Poznámky

Výstup
-

pochopí souvislost mezi přírodními
podmínkami a vznikem starověkých států
seznámí se s podstatou společenského
uspořádání
seznámí se s projevy náboženských představ

Učivo
Starověk

Mezipředm. vztahy, průřezová
témata, projekty, kurzy
EV – příroda a první civilizace

Oblasti starověkého východu
• charakteristické rysy oblasti
• vývoj společnosti
• náboženské představy
• počátek písma a kultury
• přínos starověkých civilizací
Shrnutí

-

pochopí podstatu antické demokracie
chápe přínos řecké civilizace pro rozvoj
evropské kultury
uvědomuje si vlastní a občanskou identitu
a nutnost respektovat identitu druhých
uvědomí si prolínání kulturních vlivů

Řecko
• kořeny řecké civilizace
• archaické a klasické období
• Makedonie
helénismus

VV – řecké umění (stavitelství, sochařství,
malířství)
ČJ (lit.) - eposy, řecké báje a pověsti
VDO – demokracie, despocie, tyranie
MKV – sbližování a prolínání kult. vlivů
v období helénismu

učí se chápat formy státní moci
uvědomí si význam křesťanství pro vznik raně
feudálních států
získá představu o životě a jednání osobností a
společenských skupin
popíše s pomocí mapy územní rozsah římské
říše
dokáže porovnat barbarské civilizace
se světem antiky
uvědomí si rozdílný vývoj v různých částech
Evropy

Řím
• království
• republika
• císařství
• počátky křesťanství
• římská kultura
• rozpad římské říše
• naše země v době římské

VV – římské umění (stavitelství, sochařství,
malířství)
ČJ (lit.) - římské báje
ČJ (sloh) – mluvní cvičení, řečnictví
VDO – občanská práva
EGS – integrace Evropy, vliv Říma
na raně střed. státy

Shrnutí
Opakování učiva 6. ročníku

Poznámky

Pomůcky: učebnice, mapy, dějepisné atlasy, nástěnné tabule, obrazové encyklopedie, pracovní sešity, soubory diapozitivů, videokazety, fonetické
pomůcky, historická beletrie, soubory modelů archeologických nálezů, soubory historických pojmů, obrázkový materiál, …

Nástroje: návštěva expozice OMČR.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Dějepis
Ročník: 7.
Výstup

Učivo

Mezipředm. vztahy,
Poznámky
průřezová témata, projekty,
kurzy

Opakování
• krize císařství
• křesťanství
• zánik západořímské říše
-

osvojí si periodizaci středověku
seznámí se s uspořádáním společnosti raně
feudálního státu, formování národních států
učí se chápat úlohu křesťanství a víry
uvědomí si obohacení Evropy kulturními podněty
z Orientu
seznámí se se státotvornou úlohou panovnických
dynastií
uvědomí si duchovní odkaz patronů českých zemí
učí se charakteristice dobového životního stylu
z hlediska sociálního

Středověk
Raný středověk
• nový etnický obraz Evropy
• byzantská, arabská a francká říše
• první státní útvary na našem území
• český stát v době knížecí
• formování prvních státních celků v Evropě
• boj mezi mocí světskou a církevní
• křížové výpravy
• románská kultura a životní styl raného
středověku
Shrnutí

VV – byzantské, arabské umění,
románský sloh (architektura,
sochařství, malířství)
ČJ – první písemné památky, české
pověsti, kroniky
OV - národ, vlast, čeští církevní
patroni
EGS – formování evropských
států, klíč. události – vznik Svaté
říše římské, křížové výpravy
MKV – náš etnický původ
EV – historické památky

Důraz
na české
patrony

Výstup

-

učí se chápat změny politické, hospodářské,
sociální a kulturní
seznámí se s rozmachem českého státu a jeho
významem ve střední Evropě
učí se charakteristice dobového životního stylu
z hlediska sociálního i etnického
seznámí se s problémy, které vedly ke kritice
církve a vyústily v českou reformaci
učí se chápat historický rozměr pojmů tolerance a
intolerance

Učivo

Vrcholný středověk
• rozvoj řemesel a obchodu, vznik měst a
jejich význam
• český stát za vlády posledních Přemyslovců
• nástup Lucemburků a vláda Karla IV.
• gotická kultura a životní styl jednotlivých
vrstev v období vrcholného středověku
• konflikt mezi Anglií a Francií
• kritika poměrů v církvi a husitství
v Čechách
Shrnutí

-

uvědomí si okolnosti vzniku středoevropského
soustátí

Pozdní středověk
• doba poděbradská
• doba jagellonská
Shrnutí
Opakování 7. ročníku

Pomůcky: viz. 6. ročník

Mezipředm. vztahy,
Poznámky
průřezová témata, projekty,
kurzy
ČJ – kroniky, doba Karla IV.,
rozvoj češtiny, Hus, rozvoj
vzdělání
VV – gotické umění (architektura,
sochařství, malířství)
HV – gotická hudba, husitské
písně
OV - náš region (historie)
VDO – vznik parlamentu
MKV – předsudky, stereotypy
kat. církve, husitství
EV – historické památky

VV – pozdní gotika
(architektura, sochařství,
malířství.)
EGS – mírové poselství Jiřího
z Poděbrad

Hus – různá
interpretace
histor.
osobnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Dějepis
Ročník: 8.
Výstup

Učivo

-

osvojí si periodizaci novověku

-

seznámí se s pojmy humanismus, renesance a jejich
projevy v kultuře, myšlení a životě lidí

-

poznává důvody a význam objevných plaveb a
důsledky pronikání evropských civilizací do nově
objevených zemí

•

-

seznámí se s pojmem reformace, jejími příčinami a
cíli

•

náboženská reformace

-

chápe podstatu pojmů absolutní moc, absolutismus

•

počátky absolutních monarchií

-

učí se chápat postavení českých zemí v habsburské
monarchii i v podmínkách Evropy - rozdělení na
katolický a reformační blok

•

český stát v předbělohorských
poměrech

•

třicetiletá válka

-

chápe důsledky náboženské nesnášenlivosti

-

osvojí si pojmy parlamentarismus a konstituční
monarchie

Mezipředm. vztahy,
Poznámky
průřezová témata, projekty,
kurzy

Raný novověk
Počátky novověku
• humanismus

Začátek
školního roku
VV, HV – renesance (stavit., soch., – opakování
malířství, hudba)
středověku
ČJ (lit.), OV – humanismus
objevné plavby a jejich společenské MKV – poznávání jiných kultur
důsledky

• občanská válka v Anglii
Shrnutí

OV – typy států, složky státní moci
EGS – reformace
MKV – předsudky, stereotypy
kat. církve

Výstup

-

-

-

Učivo

Mezipředm. vztahy,
Poznámky
průřezová témata,projekty,
kurzy

Období od 2. pol. 17. stol. do konce 18.
stol.
učí se rozpoznávat projevy barokní kultury
VV, HV – baroko (architektura,
• baroko a životní styl
seznámí se se situací českých zemích a vybraných
sochařství, malířství, hudba)
• upevňování vlády Habsburků po
evropských zemí po třicetileté válce
ČJ (lit.) – baroko
třicetileté válce
chápe význam osvícenství jako významného
VDO – rekatolizace, náb.
myšlenkového předělu, který ovlivnil politický vývoj • rozvoj vzdělanosti v době
nesnášenlivost
u nás v Evropě i na americkém kontinentu
osvícenství
ujasní si pojem osvícenský absolutismus
ČJ (lit.) – osvícenství, klasicismus
uvědomí si rozpor mezi projevy absolutní moci a
snahami nastupující buržoazie

•

české země za vlády Marie Terezie ČJ (lit) – poč. národního obrození
a Josefa II.

•

situace ve Francii, Rusku a Prusku,
vzestup Velké Británie
boj amerických osad za nezávislost,
vznik Spojených států amerických

chápe pojem kolonie, uvědomí si význam boje za
svobodu

•

Shrnutí

VDO – USA, Fr. – revoluce
(Listina práv a svobod, ústava)
EGS – revoluce USA, Fr., VB,
EV – historické památky

Výstup

-

-

-

-

-

Učivo

Novověk od konce 18. stol. do r. 1914
uvědomí si důsledky definitivního rozbití
• Velká francouzská revoluce, její
středověkých politických, hospodářských
průběh a význam pro Francii i
a společenských struktur
evropské dějiny
• napoleonské války a jejich
uvědomí si prudký rozvoj průmyslu jako předpoklad
důsledky
a katalyzátor společenských změn, dopad na živ.
• průmyslová revoluce, modernizace
prostředí
společnosti, změna sociální
uvědomí si emancipační hnutí národů jako důsledek
struktury
změn ve vývoji společnosti
• národní a osvobozenecká hnutí
v Evropě, pojem vlastenectví a
chápe národní obrození jako jev celoevropský, jehož
požadavek národa na svobodný
výsledkem je utvoření novodobých národů
rozvoj
seznámí se s příčinami a průběhem českého
• utváření novodobého českého
národního obrození
národa
uvědomí si význam obrozeneckých snah
• rok 1848 v Evropě a v Čechách
významných osobností
• postavení českých zemí
uvědomí si dokončení boje jednotlivých skupin jako
v habsburské monarchii ve 2. pol.
předpoklad ustavení moderních politických stran
19. stol., základní rysy české
chápe emancipační hnutí českého národa jako
politiky, její představitelé
výrazný projev dané doby (snaha ohrožující existenci
• procesy sjednocování v Německu a
mnohonárodnostní monarchie)
v Itálii
seznámí se s úsilím o vytvoření jednotlivých
• občanská válka v USA
národních celků
chápe historický rozměr pojmu rasismus

Pomůcky: viz. 6. ročník

Shrnutí, opakování 8. roč.

Mezipředm. vztahy,
Poznámky
průřezová témata, projekty,
kurzy

VV, HV – klasicismus,
romantismus (architektura,
sochařství, malířství, hudba)
ČJ (lit) – národní obrození,
romantismus
VDO – občanská společnost
EV – prům. revoluce – dopad
na živ. prostředí a přírodní
zdroje, tech. vynálezy
MDV – NO – obroda čes. jaz.,
knihy, noviny…

ČJ (lit.), VV, HV – umění 2. pol.
19. stol. a přelomu 19. a 20. stol.
MKV – rasismus – otrokářství
v USA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vzdělávací oblast: Dějepis
Ročník: 9.
Výstup

-

učí se chápat 1. pol. 20. stol. jako období dvou
nejničivějších světových válek

-

učí se chápat okolnosti vzniku samostatného
Československa, její vnitřní a zahraniční situaci
v období první republiky

-

-

-

uvědomí si změnu mezinárodněpolitických vztahů
vznikem komunistického režimu, totalitarismu a
vypjatého nacionalismu
uvědomí si souvislost mezi nepříznivým stavem
ekonomiky a tendencí řešit problémy extrémními
způsoby
chápe historický rozměr pojmů nacionalismus,
extremismus, agrese
učí se vnímat rozmanitost projevů kultury a přínos
národní a evropské kultury k tomuto odkazu
seznámí se s vnitřní a zahraniční politikou
Československa v období druhé republiky,
protektorátu

Učivo

Moderní doba
Situace v letech 1914 – 1948
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

první světová válka
situace v Rusku, ruské revoluce
vznik Československa, hospodářskopolitický rozvoj republiky, sociální
a národnostní problémy
mezinárodně politická situace Evropy
ve 20. letech
počátky fašistického hnutí
SSSR v meziválečném období
světová hospodářská krize a její
důsledky
první projevy fašistické agrese, vznik
válečných ohnisek
kultura, věda a technika před
vypuknutím 2. světové války
cesta k Mnichovu, Mnichovská
dohoda a její důsledky
Protektorát Čechy a Morava

Mezipředm. vztahy,
Poznámky
průřezová témata, projekty,
kurzy
VDO – vznik totalitního zřízení

OV – problémy lidské
nesnášenlivosti
- životní názor (náboženství)
MDV - propaganda
ČJ (lit.) – literatura 1. pol. 20. stol.
VV, HV – umění 1. pol. 20. stol.
VDO – volební systém, formy
vlády, Československo – Češi x
Němci x Židé
EGS – 1. a 2. sv. válka jako
mezníky vývoje, vznik SN
MKV – rasismus 20.st., lid.
solidarita během válek
EV – prům. revoluce a živ.
prostředí, tech. vynálezy

Výstup

-

učí se úctě k odkazu účastníků odboje

-

učí se chápat vývoj Československa od roku 1945
do roku 1989, vznik České republiky

-

-

Učivo

•
•
•
•

druhá světová válka
domácí a zahraniční odboj
mezinárodní konference a poválečné
uspořádání světa
poválečné Československo v letech
1945 – 1948
únorový převrat 1948

Mezipředm. vztahy,
Poznámky
průřezová témata, projekty,
kurzy
OSV+VDO – holocaust
EGS - OSN
VDO – totalit. režim
MDV - propaganda

chápe možnost různé interpretace historických faktů •
a nutnost kritického přístupu k interpretacím
Shrnutí

seznámí se s postavením Československa
v mezinárodních souvislostech
učí se rozpoznávat znaky totalitní společnosti

-

učí se chápat vznik a problémy existence
bipolárního světa

-

uvědomí si nutnost respektovat identitu druhých
seznámí se s vnitřní situací v naší republice
(události r. 1968)

Dějiny od poloviny 20. století
do současnosti
• postavení Československa a jeho
postupné začleňování do sféry vlivu
SSSR, projevy sovětizace
Československa ve všech oblastech
společenského života i v každodenním
životě lidí
• studená válka, rozdělení světa
do vojenských bloků
• rozpad koloniálního systému,
mimoevropský svět
• vnitřní situace v zemích východního
bloku (krizové projevy)

OV – mezinárodní organizace,
mezinárodní vztahy
VDO – Československo a
komunismus, formy vlády,
Listina práv a svobod a Charta
77
EGS – Východ x Západ, NATO,
Varšavská smlouva
EV – zásahy do přírod. poměrů

Výstup

Učivo

•
-

-

učí se chápat postupný rozpad východního bloku
rozkladem komunistických systémů
seznámí se s vnitřní situací v naší republice v roce
1989 a s vývojem v 90. letech – vznik České
republiky
ustavení demokrat. režimu
hrozba terorismu
vliv médií na každodenní život a politické dění
ujasnění si začlenění České republiky do
integračního procesu (vstup do EU)

•
•
•
•
•

charakteristika západních zemí (na
vybraných příkladech)
krize sovětského impéria
a „perestrojka“
obnova demokracie ve východní
Evropě a „sametová revoluce“
rozpad Československa, vznik České
republiky
Česká republika na přelomu tisíciletí
technika, věda a kultura ve 2. pol. 20.
stol., evropská integrace, globalizace

Shrnutí
Opakování 9. roč.

Pomůcky: viz. 6. ročník

Mezipředm. vztahy,
Poznámky
průřezová témata, projekty,
kurzy

VDO – formy vlády

ČJ (lit.)– literatura 2. pol. 20. stol.
VV, HV – umění 2. pol. 20. stol.
EGS – revoluce 1989, začlenění
České republiky do integračního
procesu – vstup do EU
MDV – sdělovací prostředky
a politika

OBČANSKÁ VÝCHOVA
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím
Vzdělávací oblast předmětu
-

postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků
orientace ve významných okolnostech společenského života
utváření vztahů žáků ke skutečnosti
formování vnitřních postojů žáků k důležitým oblastem lidského života
formování vědomí odpovědnosti za vlastní život
vedení k sebepoznávání

Časová dotace
-

6. – 9. ročník
1 vyučovací hodina týdně

Místo realizace
-

třídy
komunitní učebna
knihovna
učebna PC
veřejná prostranství mimo školu

Průřezová témata
-OSV (sociální rozvoj, osobnostní rozvoj)
-VDO (občan, občanská společnost a stát, formy participace občanů v politickém životě,
principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování)
-EGS ( Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané)
-MKV (kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita, princip
sociálního smíru a solidarity)
-EV ( lidské aktivity a problémy životního prostředí,vztah člověka k prostředí)
-MDV ( tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu)
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných
kompetencí.
Formy a metody realizace
- vyučovací hodina - skupinové vyučování, diskuse, výklad, reprodukce textu,
samostatná práce, soutěže, testy, dramatizace, projekty, PC,
video
- beseda
- dotazníky - interwiev

Kompetence
Kompetence k učení
- žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojují
získané poznatky do širších celků, nalézají souvislosti
- žáci získané poznatky hodnotí, třídí a vyvozují z nich závěry
Postup: - vedení žáků k ověřování důsledků
- poskytování metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci
- zadávání úkolů způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
Kompetence k řešení problémů
- žáci tvořivě přistupují k řešení problému, umí vyhledat vhodné informace, pracovat s
nimi a umí nalézt řešení
- žáci umí kriticky myslet a jsou schopni hájit svá rozhodnutí
Postup: - kladení otevřených otázek
- volný přístup k pomůckám
Kompetence komunikativní
- žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory souvisle a kultivovaně
- žáci umí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují
- žáci komunikují na odpovídající úrovni
- žáci umí využívat ke komunikaci vhodné technologie
Postup: - zájem o náměty, názory, zkušenosti žáků
- vedení žáků k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu
podněcování žáků k argumentaci
- vytváření příležitostí pro komunikaci mezi žáky
Kompetence sociální a personální
- žáci umí spolupracovat v týmu, vzájemně si naslouchají a pomáhají,
- žáci upevňují dobré mezilidské vztahy
- žáci umí hodnotit svoji práci i práci ostatních
Postup: - hodnocení žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
- vedení žáků k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti
Kompetence občanské
- žáci znají legislativu a obecné morální zákony a dodržují je
- žáci respektují názory ostatních
- žáci si formují volní a charakterové rysy
- žáci se zodpovědně rozhodují podle dané situace
Postup: - vyžadování dodržování pravidel slušného chování
- vedení žáků k prezentaci jejich myšlenek a názorů
Kompetence pracovní
- žáci jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce
Postup: - dodávání sebedůvěry
-napomáhání podle potřeby při cestě ke správnému řešení
- vedení ke správnému způsobu používání techniky a vybavení

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Občanská výchova
Ročník: 6.
Výstup
-umí se orientovat v kalendáři, zná letopočty
-umí vysvětlit původ a způsoby dodržování svátků
-uvádí příklady pořekadel a přísloví
- vysvětlí pojem domova z hlediska své přináležitosti
k rodině, obci, regionu, vlasti
- uvede příklady prvků, které člověku pomáhají
vytvořit si osobní vztah ke svému domovu a jeho
okolí
- vysvětlí význam harmonických vztahů mezi členy
rodiny (vzájemná pomoc, důvěra) pro zdravý vývoj
dítěte
- rozpozná možné příčiny rodinných problémů a
uvede vhodné způsoby řešení
- popíše, do kterých důležitých oblastí rodina směřuje
své výdaje
- dokáže se rozhodnout, jak vhodně naložit se svým
kapesným a s uspořenými penězi
- vysvětlí, proč je výhodné vzájemně spolupracovat
(rozdělit si úkoly)
- spolupracuje ve skupině a přebírá odpovědnost za
společné úkoly, činnosti či práce

Učivo
Rok v jeho proměnách a slavnostech
- kalendář, letopočty
- svátky
- přísloví a pořekadla
Domov – pojem domov
- prostředí domova
- bydliště a jeho okolí

Průřezová témata, mezipředmětové
vztahy, projekty, exkurze, kurzy
Z - planeta Země

Poznámky

OSV/INT
D- historické hledisko - domov

OSV/INT

MKV/INT

Rodina – postavení jedince v rodině
- role členů rodiny
- funkce a vývoj rodiny

Kulturní
diference,
lidské vztahy

- vztahy v rodině, rodinné problémy
- úplná a neúplná rodina
- náhradní rodinná péče
- hospodaření rodiny

M - deník hospodaření

Činnosti lidí – lidská činnost, spolupráce lidí
(běžné činnosti v životě lidí;
dělba práce; výhody spolupráce
lidí)

- vyloží souvislost mezi různými pracovními
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OV/INT
MDV/INT

Výstup
činnostmi a předpoklady nutnými pro jejich výkon
- uvede hlavní problémy, které mohou nastat
v případě nezaměstnanosti (peníze, vztahy v rodině)
- popíše, jak si může poradit v případě
nezaměstnanosti
- rozlišuje vhodné a nevhodné způsoby využívání
volného času
- orientuje se v místní nabídce volnočasových aktivit,
připraví program pro volný čas pro sebe i pro jiné

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové
vztahy, projekty, exkurze, kurzy

- práce, zaměstnání, povolání
(druhy pracovních činností,
povolání lidí, odpovědnost za
práci)
- volba povolání
- problémy nezaměstnanosti
- volný čas a jeho využití

Poznámky
MDV/INT
OV/INT

Př, Ch - drogová závislost

EGS/INT
Psychohygiena

OSV- osobnostní rozvoj
- sociální rozvoj
EGS- Evropa a svět nás zajímá
MKV- kulturní diference
- lidské vztahy
MDV - práce v realizačním týmu
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Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Občanská výchova
Ročník: 7.
Výstup

Učivo

- vysvětlí pojem národa z hlediska své přináležitosti
Národ – kořeny národa, historie národa
k českému národu a českému státu
- národní bohatství (přírodní krásy,
- určí významné historické mezníky v dějinách národa
kulturní bohatství, významné osobnosti
- určí zajímavá a památná místa našeho státu
a jejich dílo, zvyky a tradice)
- uvede příklady významných osobností, které
proslavily náš národ
- určí význačná díla z oblasti kultury
- uvede příklady typických zvyklostí a tradic
- na příkladech vyloží pojem vlastenectví a odliší
Vlast - pojem vlast
projevy vlasteneckých pocitů od projevů nacionalismu
- národní a státní symboly
- vysvětlí význam symbolů našeho státu a uvede
- státní svátky
příklady příležitostí, při kterých se používají
- hlavní město
-obyvatelstvo
- dokáže se rozhodnout, jak vhodně nakládat s penězi
- popíše, ze kterých zdrojů pochází příjmy státu a do
kterých důležitých oblastí stát směřuje své výdaje

- rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví
- zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování
k veřejnému majetku a vysvětlí, jak lze proti němu
aktivně vystupovat

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
projekty, exkurze, kurzy
- dějepis, český jazyk, cizí jazyky,
přírodopis, zeměpis

OSV- osobnostní rozvoj
- sociální rozvoj
EGS -objevujeme Evropu a svět
EV- vztah člověka k prostředí
MDV- práce v realizačním týmu

Hospodářský život - hospodaření s penězi,
rozpočet
-zdroje příjmu
- majetek, vlastnictví
- ochrana majetku
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Poznámky

OV/INT
Občan,
společnost a stát
OV/INT
Morální rozvoj

Výstup

Učivo

Kultura
- porovnává různé podoby a projevy kultury (odívání,
–
bydlení, cestování, chování lidí)
rozmanitost kultury, podoby a
- projevuje smysl a cit pro kulturní rozdíly, respektuje
projevy kultury,
odlišné projevy kultury a kulturní zvláštnosti
- hodnoty a tradice
- vysvětlí přínos kulturních institucí pro život lidí
- kulturní instituce – typy, jejich
- orientuje se v nabídce jednotlivých kulturních
nabídka, význam pro život
institucí
- masová kultura, masmédia
- charakterizuje prostředky masové komunikace
(prostředky masové komunikace, vliv
- posoudí vliv masmédií na utváření masové kultury,
masmédií na utváření masové
na veřejné mínění
kultury a veřejného mínění a na
chování lidí
-uvede příklady dávek a příspěvků,které získávají
Výchova k povolání-lidská činnost,povolání
občané
-uplatnění ve světě práce
-objasní význam daní
-možnosti
vzdělávání
-posoudí možnosti vzdělávání a přípravy na povolání
v našem regionu
v našem regionu
Stanoví pozitivní hodnoty člověka při výběru
kamaráda,přítele,partnera
Nachází vhodné prostředky komunikace při řešení
konfliktů
Posoudí a rozpozná krizové
situace(ohrožení,týrání,zneužívání,šikana)

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
projekty, exkurze, kurzy
Fungování a vliv médií ve
společnosti

Mezilidské vztahy-partnerství,rodičovství,rodina

Výchova ke zdraví-hygiena práce,pracovní
Uvede příklady dodržování pravidel hygieny práce při návyky,podmínky,bezpečnost a zdraví při
některých činnostech.
pracovních činnostech
Uplatňuje předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví dle
vnitřního řádu školy/v předmětech
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Poznámky
OV/INT
Hodnoty,
postoje,
praktická etika,
kulturní
diference

OSV/INT
Mezili.vztahy a
komunikace

OV/INT
EV
Lidské aktivity
a problémy
živ.prostředí

Výstup

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
projekty, exkurze, kurzy

Tv,Ch,Fy,Prči,laboratorních pracích/
Dokáže poskytnout první pomoc a vyhledat centra
odborné pomoci
Reaguje správně na signály při vyhlášení
mimořádných situací ohrožení

C:\Users\jankr\Desktop\ŠVP a organizace školy\Učební plán a osnovy 2. stupeň\Občanská výchova\Občanská výchova - 7.roč.doc

Poznámky
OV/INT
Vztah člověka k
prostředí

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Občanská výchova
Ročník: 8.
Výstup
- na příkladech známých států rozliší republiku a
monarchii (demokracii a diktaturu)
- vysvětlí, jaké výhody má demokratický způsob
řízení státu pro každodenní život občanů
- charakterizuje a porovná složky státní moci a
vysvětlí, jaké úkoly plní jejich orgány a instituce

Učivo
Právní základy státu
– znaky státu
- typy a formy států
- státní občanství ČR
- složky státní moci, jejich orgány a instituce

Průřezová témata,
mezipředmětové
vztahy,projekty, exkurze, kurzy
- zeměpis, dějepis,

- uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na Státní správa a samospráva
správě obcí, krajů a státu
– orgány a instituce státní správy a
samosprávy, jejich úkoly
- objasní smysl voleb v demokratických státech a
vysvětlí, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat život - volby a volební systém (znaky
občanů
demokratického způsobu rozhodování a řízení
- stručně charakterizuje hlavní formy voleb do
státu, význam politického pluralismu, význam a
zastupitelstev ČR
formy voleb do zastupitelstev ČR)
- respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí
- uvede příklady základních práv a svobod každého
člověka a dokumentů upravujících lidská práva
- posoudí význam ochrany lidských práv a svobod a
v případě potřeby dokáže přiměřeně uplatňovat svá
práva

Právo a spravedlnost
- lidská práva (základní lidská práva, práva
dítěte, úprava lidských práv a práv dětí
v dokumentech, poškozování lidských práv,
diskriminace)
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Poznámky

Výstup

Učivo

- vysvětlí, proč je každý občan povinen dodržovat
právní řád, respektuje základní právní normy našeho
státu
- uvede příklady činnosti důležitých orgánů právní
ochrany občanů (policie, státní zastupitelství, soudy,
advokáti, notáři)
- orientuje se ve významných dokumentech, v nichž
se publikují právní předpisy

- právní řád ČR (význam funkce právního řádu,
orgány právní ochrany občanů, právní norma,
předpis publikování právních předpisů

- rozliší protiprávní jednání a na příkladech posoudí
podmínky trestní postižitelnosti občanů
- uvede příklady postihů, které může použít náš stát
v případě protiprávního jednání (pokuta, odnětí
svobod aj.)
- rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady,
diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání

- protiprávní jednání (pojem protiprávního
jednání trestní postižitelnosti; postihy
protiprávního jednání) včetně korupčního
jednání

- uvede příklady práv a povinností, které vyplývají
z důležitých právních vztahů (vlastnictví předmětu,
pracovní poměr, manželství)
- přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv
spotřebitele
- na příkladech posoudí podmínky vzniku
reklamačního nároku, dokáže reklamovat vadné zboží
- seznámí se s pojmy charakter, svědomí,
egocentrismus, altruismus, egoismus

- právo v každodenním životě (člověk
v právních vztazích, důležité právní vztahy a
závazky z nich vyplývající)
- základní práva spotřebitele

Průřezová témata,
mezipředmětové
vztahy,projekty, exkurze, kurzy

OSV - sociální rozvoj
VDO - občanská společnost a
škola
- občan, občanská společnost a
stát
- formy participace občanů v
politickém životě
- principy demokracie jako
formy vlády a způsobu
rozhodování
MKV- lidské vztahy
- princip sociálního smíru a
solidarity
MDV -tvorba mediálního sdělení

Člověk a společnost
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Poznámky

OSV/INT
Komunikace

Výstup
- uvede příklady pozitivních hodnot a smyslu života
- rozliší sociální úlohu kamarádství a přátelství od
,,part“
- konkretizuje potřebu solidarity mezi lidmi
dokáže v případě potřeby přiměřeně pomoci lidem
v nouzi a pomoci v situacích ohrožení a obrany státu
- vymezí hodnoty člověka, které hrají důležitou roli
při navazování přátelských a partnerských vztahů
- vysvětlí rizika spojená s předčasnou sexuální
zkušeností - zdravotní, právní, sociální
- vysvětlí postižitelnost v souvislosti s návykovými
látkami
- rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví,
včetně duševního vlastnictví, a způsoby jejich
ochrany, uvede příklady

- vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, uvede
nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové
vztahy,projekty, exkurze, kurzy

- charakter, charakterové vlastnosti, svědomí
- hledání blízkého člověka
- hledání nového naplnění života, smysl života
- lidská solidarita, pomoc člověku v nouzi

MKV
Lidské
vztahy,
princip
sociál.smíru
a solidarity

Základy sexuální výchovy
- muž - žena, láska, volba partnera, party a jejich
kladné i záporné vlivy
Návykové látky a zákon
- rizika zneužívání návykových látek,dopad na
partnerské a rodinné soužití

Poznámky

- matematika

Člověk, stát a hospodářství
- majetek, vlastnictví - formy vlastnictví,
hmotné a duševní vlastnictví, jejich ochrana,
hospodaření s penězi, majetkem a různými
formami vlastnictví
banky a jejich služby - úročení
pojištění
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Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Občanská výchova
Ročník: 9.
Výstup
- respektuje odlišné názory či zájmy lidí i odlišné
způsoby jejich chování i myšlení, je tolerantní
k menšinám
- rozpozná projevy masové nesnášenlivosti a vysvětlí,
k jakým důsledkům může vést

Učivo
Člověk hledá společenství
- lidská setkání
- podobnost a odlišnost lidí
- přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi
- problémy lidské nesnášenlivosti

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
projekty, exkurze, kurzy
- dějepis, zeměpis, český
jazyk

Poznámky
OSV/INT

- uvede příklady příčin a situací, v nichž mohou mezi - vztahy mezi lidmi (osobní a neosobní vztahy,
lidmi vznikat vzájemné neshody a konflikty
přátelství, party, skupiny, láska)
- dokáže přijímat přátelství jiných lidí a sám přátelství
poskytovat
- uvědomí si význam přátelství v životě člověka
- uplatňuje vhodné způsoby řešení neshod
- uplatňuje vhodné způsoby komunikace v různých
životních situacích
- navrhuje způsoby pomoci lidem v nouzi, pomoci
v situacích ohrožení a obrany státu a v případě
potřeby jim dokáže přiměřeně pomáhat
- vysvětlí, proč je důležitá vzájemná solidarita mezi
lidmi v situacích ohrožení (záplavy, požáry..)

- mezilidská komunikace a její projevy
- lidská solidarita (pomoc člověku v nouzi,
potřební lidé ve společnosti)

- pochopí význam pojmu osobnost z psychologického Člověk hledá sám sebe
a sociologického hlediska
- člověk jako osobnost
- pochopí, co vytváří rozdílnost jednotlivých
osobností
- pochopí, že každý člověk má kladné a záporné
vlastnosti a že je důležité rozvíjet dobré stránky
osobnosti a potlačovat špatné
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OV/INT

Výstup

Učivo

- schopen sebepoznání, poznání jiných lidí

- charakter, charakterové vlastnosti, svědomí

- uvědomí si význam vůle
- dokáže posilovat své volní jednání

- sebepoznání, sebevědomí, sebehodnocení,
sebekritika

- získá základní představu o znacích emocí a dostává
tak návod k vlastnímu sebepoznání

- vůle, volní jednání

- porozumí různým stránkám lidského života
- uvědomí si existenci sociálních pozic a rolí, učí se,
co role vyžadují a jak se s nimi musí člověk
vyrovnávat

- city a emoce (protikladnost, smíšenost,
podmíněnost, pestrost, nakažlivost emocí,
hloubka citu, výrazovost)

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
projekty, exkurze, kurzy

- učí se zodpovědně volit životní cíle a nacházet cesty - sociální pozice, sociální role
k jejich realizaci
- zamyslí se nad smyslem lidského života
- dokáže pochopit, proč má lidský život smysl
v konání dobra a prospěchu nejen v osobním, ale i
obecném

- životní cíle, aspirace, plánování života
- hledání smyslu lidského života (dobro,
spokojenost, radost, odpovědnost, solidarita)

- uvědomí si význam životního názoru, vliv víry a
- životní názor (víra, náboženství, náboženské
náboženství v životě člověka
sekty, svoboda a tolerance, závislost a
- seznámí se s významnými světovými náboženstvími, samostatnost)
církvemi a náboženskými hnutími
- pochopí význam náboženské tolerance, náboženské
svobody
- uvede příklady některých globálních problémů
současnosti a jejich možných důsledků pro život
lidstva

Člověk hledá svůj svět
- významné globální problémy (příklady
globálních problémů, jejich příčin a možných
důsledků pro život lidstva)

OSV: - osobnostní rozvoj
- sociální rozvoj
VDO: - formy participace
občanů v politickém životě
- principy demokracie jako
formy vlády a způsobu
rozhodování
EGS: - Evropa a svět nás zajímá
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Poznámky

Výstup
- uvede příklady některých projevů globalizace
v současném světě a objasní její klady a zápory
- 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
- uvede příklady výhod, které vyplývají z členství
v EU
- uvede příklady činnosti mezinárodních organizací,
kterým má ČR vztah (OSN, Rada Evropy, WHO,
NATO, UNICEF)
- posoudí význam ekonomické, politické a
bezpečnostní spolupráce mezi státy, včetně
zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních
misích
- rozumí povinnostem občana při zajišťováni obrany
státu

- aktivně využívá základní kompenzační a relaxační
techniky k překonávání psychické únavy a stresu
- základní znalosti o antikoncepci
- uplatňuje základy tolerance k osobám s odlišnou
sexuální orientací
- ovládá základní zásady první pomoci
- orientuje se ve složkách integrovaného záchranného
systému
- osvojí si vhodné způsoby odmítání návykových látek

Učivo
- globalizace (projevy, klady a zápory)
- významné globální problémy způsoby včetně
válek a terorismu, možnosti jejich řešení

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
projekty, exkurze, kurzy
- objevujeme Evropu a svět
- jsme Evropané
MKV: - kulturní diference
- lidské vztahy
EV: - lidské aktivity a problémy
životního prostředí
MDV: - tvorba mediálního sdělení
- práce v realizačním týmu

- mezinárodní vztahy – integrační proces EGS
v Evropě (EU a ČR, význam evropské
integrace)
- mezinárodní organizace
EGS
- mezinárodní spolupráce
EGS

- přírodopis

- obrana státu

Výchova ke zdraví
- zdravý životní styl
- první pomoc člověku
- návykové látky
- komunikace se službami odborné pomoci

- matematika
OSV: - osobnostní rozvoj
- sociální rozvoj
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Poznámky

Výstup
- sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede
hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné
a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti,
objasní princip vyrovnaného, schodkového a
přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady
hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při hospodaření
s penězi
- na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů
hotovostního a bezhotovostního placení, uvede
příklady použití debetní a kreditní platební karty,
vysvětlí jejich omezení
- vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby
občanům nabízejí
- uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání
s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu
- na příkladu chování kupujících a 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
- 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
- rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a
služeb, uvede příklady jejich součinnosti

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
projekty, exkurze, kurzy

Člověk, stát a hospodářství
- peníze – funkce a podoby peněz, formy
placení
- hospodaření – rozpočet domácnosti, úspory,
investice, úvěry, splátkový prodej, leasing;
rozpočet státu, typy rozpočtu a jejich odlišnosti;
význam daní
- banky a jejich služby – aktivní a pasivní
operace, produkty finančního trhu pro
investování a pro získávání prostředků

- principy tržního hospodářství – nabídka,
poptávka, trh; tvorba ceny, inflace; podstata
fungování trhu; nejčastější právní formy
podnikání

- výroba, obchod, služby – jejich funkce a
návaznost
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Poznámky
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Vzdělávací oblast ČLOVĚK A PŘÍRODA
ŠVP FYZIKA 2019
Charakteristika vyučovacího předmětu
2. stupeň
Vysvětlivky:
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Charakteristika vyučovacího předmětu
Předmět Fyzika je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje okruh problémů
spojených s poznáváním přírody, kooperuje s dalšími předměty ve své oblasti – přírodopisem,
zeměpisem a chemií. Žáci zkoumají příčiny přírodních procesů, využívají poznání jejich
zákonitostí, vztahy mezi nimi, vysvětlují pozorované jevy.
Časová dotace:

v 6. ročníku 2 hodiny týdně
v 7. ročníku 2 hodiny týdně
v 8. ročníku 1 hodina týdně
v 9. ročníku 2 hodiny týdně

Formy a metody výuky:
Individuální práce, práce ve dvojicích, skupinová práce, problémové vyučování,
výukové programy na PC, pozorování, měření, experimentování, grafické vyjádření. Součástí
výuky fyziky je získávání praktických zkušeností a dovedností při pozorování,
experimentování, které bude realizováno zařazením laboratorních prací v každém ročníku.
Při náročnějších laboratorních pracích je možné dělit třídy s větším počtem žáků. Pro
samostatnou práci bude určeno 2 – 4 samostatných prací za rok. Ve všech ročnících budou
v souladu s učivem uplatňovány poznatky z matematiky a informatiky. Pro upevňování učiva
se budou žákům nabízet jednoduché domácí pokusy a pozorování. U žáků s SPU se bude
uplatňovat zásada názornosti s použitím pomůcek a didaktické techniky. Nadaní žáci si budou
doplňovat znalosti rozšiřujícím učivem, mohou se zúčastňovat fyzikálních soutěží (Fyzikální
olympiáda, Archimediáda) atp.
Začlenění průřezových témat :

OSV - rozvoj schopností poznávání 6. - 9. ročník
- kreativita 6. - 9. ročník
- kooperace a kompetice 6. - 9. ročník
- řešení problémů a rozhodovací dovednosti 6. 9. ročník
EV - základní podmínky života 6. - 9. ročník
- lidské aktivity a problémy životního prostředí
6. - 9. ročník
- vztah člověka k prostředí 6. - 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence k učení: samostatně či v kooperaci s ostatními žáky systematicky
pozorovat různé fyzikální objekty, procesy i jejich vlastnosti, zjišťovat a měřit různé fyzikální
vlastnosti objektů, výsledky svých pozorování a měření zpracovávat, vyhodnocovat a dále
využívat pro své vlastní učení; provádět experimenty, které buď ověřují či potvrzují
vyslovované hypotézy nebo slouží jako základ pro odhalování fyzikálních zákonitostí, z nichž
mohou žáci vycházet v dalších poznávacích aktivitách; vyslovovat v diskusích hypotézy o
fyzikální podstatě studovaných jevů či jejich průběhu, ověřovat různými prostředky jejich
pravdivost a využívat získané poznatky k rozšiřování vlastního poznávacího potenciálu;
vyhledávat v různých pramenech potřebné informace týkající se problematiky fyzikálního
poznávání a využívat je efektivně k dalšímu studiu; poznávat souvislosti fyzikálního
zkoumání s ostatními, především přírodovědně zaměřeními oblastmi zkoumání
Kompetence k řešení problémů: rozpoznávat problémy v průběhu jejich fyzikálního
vzdělávání při využití všech metod a prostředků, jež mají v daném okamžiku k dispozici;
vyjádřit či formulovat problém, na který narazí při svém fyzikálním vzdělávání; hledat,
navrhovat či používat různé další metody, informace nebo nástroje, které by mohly přispět
k řešení daného problému; posuzovat řešení daného fyzikálního problému z hlediska jeho
správnosti, jednoznačnosti či efektivnosti, z těchto hledisek porovnávat a hledat různá řešení
daného problému; korigovat chybná řešení problému; aplikovat osvojené metody řešení
fyzikálních problémů i v jiných oblastech vzdělávání
Kompetence komunikativní: samostatně formulovat a vyjadřovat myšlenky a názory
v logickém sledu, vyjadřovat se výstižně a souvisle, používat odborné terminologie;
diskutovat o nastoleném problému, umět naslouchat druhým, obhajovat svůj názor a vhodně
argumentovat; vyjadřovat se také pomocí technických nákresů, náčrtů, schémat, grafů,
diagramů
Kompetence sociální a personální: spolupracovat ve skupině, přijmout novou roli v pracovní
činnosti, pozitivně ovlivňovat kvalitu společné práce; chápat potřebu efektivně spolupracovat
s druhými při řešení daného úkolu, dokázat ocenit a čerpat ze zkušenosti druhých, respektovat
názory druhých
Kompetence občanské: v případě potřeby se rychle a zodpovědně rozhodnout, poskytnout
účinnou pomoc a chovat se zodpovědně v krizových situacích a situacích ohrožujících život a
zdraví člověka; chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy
Kompetence pracovní: používat bezpečně fyzikální pomůcky a přístroje, dodržovat pravidla
stanovená pro fyzikální učebnu; využívat znalosti a zkušenosti získané ve fyzice k vlastnímu
rozvoji a přípravě na budoucnost; rozhodnout se o svém dalším vzdělávání a profesním
zaměření

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 2. stupně
LÁTKY A TĚLESA
Očekávané výstupy žáka
- změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a
tělesa
- uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a
vzájemně na sebe působí

- předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty
- využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických
problémů
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných
opatření:
- změří v jednoduchých konkrétních případech vhodně zvolenými měřidly důležité fyzikální
veličiny charakterizující látky a tělesa – délku, hmotnost, čas
Učivo
- měřené veličiny – délka, objem, hmotnost, teplota a její změna, čas
- skupenství látek – souvislost skupenství látek s jejich částicovou stavbou; difuze
POHYB TĚLES; SÍLY
Očekávané výstupy žáka
- rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu
- využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u
rovnoměrného pohybu těles
- změří velikost působící síly
- určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a
výslednici
- využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení
stálé výsledné síly v jednoduchých situacích
- aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných
opatření:
- rozeznává, že je těleso v klidu, či pohybu vůči jinému tělesu
- zná vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného přímočarého pohybu těles při
řešení jednoduchých problémů
- rozezná, zda na těleso v konkrétní situaci působí síla
- předvídá změnu pohybu těles při působení síly
- aplikuje poznatky o jednoduchých strojích při řešení jednoduchých praktických problémů
Učivo
- pohyby těles – pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný; pohyb přímočarý a křivočarý
- gravitační pole a gravitační síla – přímá úměrnost mezi gravitační silou a hmotností tělesa
- tlaková síla a tlak – vztah mezi tlakovou silou, tlakem a obsahem plochy, na niž síla působí
- třecí síla – smykové tření, ovlivňování velikosti třecí síly v praxi
- výslednice dvou sil stejných a opačných směrů
- Newtonovy zákony – první, druhý (kvalitativně), třetí
- rovnováha na páce a pevné kladce

MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN
Očekávané výstupy žáka
- využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů
- předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných
opatření:
- využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení jednoduchých
praktických problémů
Učivo
- Pascalův zákon – hydraulická zařízení
- hydrostatický a atmosférický tlak – souvislost mezi hydrostatickým tlakem, hloubkou a
hustotou kapaliny; souvislost atmosférického tlaku s některými procesy v atmosféře
- Archimédův zákon – vztlaková síla; potápění, vznášení se a plování těles v klidných
tekutinách

ENERGIE
Očekávané výstupy žáka
- určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa
- využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem
- využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při
řešení konkrétních problémů a úloh
- určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem
- zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na
životní prostředí
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných
opatření:
- uvede vzájemný vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem (bez vzorců)
- rozpozná vzájemné přeměny různých forem energie, jejich přenosu a využití
- rozezná v jednoduchých příkladech teplo přijaté či odevzdané tělesem
- pojmenuje výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na
životní prostředí

Učivo
- formy energie – pohybová a polohová energie; vnitřní energie; elektrická energie a výkon;
výroba a přenos elektrické energie; jaderná energie, štěpná reakce, jaderný reaktor, jaderná
elektrárna; ochrana lidí před radioaktivním zářením
- přeměny skupenství – tání a tuhnutí, skupenské teplo tání; vypařování a kapalnění; hlavní
faktory ovlivňující vypařování a teplotu varu kapaliny
- obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie

ZVUKOVÉ DĚJE
Očekávané výstupy žáka
- rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí
pro šíření zvuku
- posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných
opatření:
- rozpozná zdroje zvuku, jeho šíření a odraz
- posoudí vliv nadměrného hluku na životní prostředí a zdraví člověka
Učivo
- vlastnosti zvuku – látkové prostředí jako podmínka vzniku šíření zvuku, rychlost šíření
zvuku v různých prostředích; odraz zvuku na překážce, ozvěna; pohlcování zvuku; výška
zvukového tónu
ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE
Očekávané výstupy žáka
- sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného
obvodu
- rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí
- rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností
- využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů
- 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
- zapojí správně polovodičovou diodu
- využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a zákona
odrazu světla při řešení problémů a úloh
- rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo bude lámat
ke kolmici, či od kolmice, a využívá této skutečnosti při analýze průchodu světla čočkami

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných
opatření:
- sestaví podle schématu jednoduchý elektrický obvod
- vyjmenuje zdroje elektrického proudu
- rozliší vodiče od izolantů na základě jejich vlastností; zná zásady bezpečnosti při práci s
elektrickými přístroji a zařízeními; zná druhy magnetů a jejich praktické využití; rozpozná,
zda těleso je, či není zdrojem světla
- zná způsob šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí; rozliší spojnou čočku od
rozptylky a zná jejich využití

Učivo
- elektrický obvod – zdroj napětí, spotřebič, spínač
- elektrické a magnetické pole – elektrická a magnetická síla; elektrický náboj; tepelné účinky
elektrického proudu; elektrický odpor; stejnosměrný elektromotor; transformátor; bezpečné
chování při práci s elektrickými přístroji a zařízeními
- vlastnosti světla – zdroje světla; rychlost světla ve vakuu a v různých prostředích; stín,
zatmění Slunce a Měsíce; zobrazení odrazem na rovinném, dutém a vypuklém zrcadle
(kvalitativně); zobrazení lomem tenkou spojkou a rozptylkou (kvalitativně); rozklad bílého
světla hranolem
VESMÍR
Očekávané výstupy žáka
- objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a
měsíců planet kolem planet
- odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných
opatření:
- objasní pohyb planety Země kolem Slunce a pohyb Měsíce kolem Země
- odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností
- zná planety sluneční soustavy a jejich postavení vzhledem ke Slunci
- osvojí si základní vědomosti o Zemi jako vesmírném tělese a jejím postavení ve vesmíru
Učivo
- sluneční soustava – její hlavní složky; měsíční fáze
- hvězdy – jejich složení

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Fyzika
Ročník: 6.
Výstup
-

-

-

-

-

-

uvede konkrétní případy jevů dokazujících, že se
částice látek neustále pohybují a vzájemně na
sebe působí

Učivo
Těleso a látka
- z čeho se tělesa skládají
- skupenství látek
- atomy a molekuly
- vlastnosti atomů a molekul

změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité
fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
Veličiny a jejich měření
- délka
- hmotnost
- čas
předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při
- objem
dané změně jeho teploty
- teplota
- hustota
využívá s porozuměním vztah mezi hustotou,
- síla
hmotností a objemem při řešení praktických
problémů
Elektrické vlastnosti látek
- elektrování třením
- model atomu
používá pojmy atom a molekula ve správných
- elektroskop, elektrometr
souvislostech
- elektrické vodiče a nevodiče
- elektrické pole, tělesa v elektrickém poli
rozliší vodič, izolant na základě analýzy jejich
- elektrický výboj, blesk a ochrana proti němu
vlastností
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Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy Projekty Poznámky
aa
CH – návaznost na 8. ročník
PŘ

M

Metody zkoumání
přírody
Převody jednotek

OSV
CH – Vlastnosti látek 8. ročník

Od
1. 9. 2010
Etická
výchova
Finanční
gramotnost

PT1

Morální rozvoj Řešení
problému a
rozhodovací dovednosti

Výstup
-

-

Učivo

Magnetismus
využívá prakticky poznatky o působení
magnetického pole na magnet a cívku s proudem - magnety a jejich vlastnosti
a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky - působení magnetu
- magnetická indukce a magnetování
na vznik indukovaného napětí v ní
- magnetické pole, magnetické indukční čáry
sestaví správně podle schématu elektrický obvod - magnetické pole Země, kompas
a analyzuje správně schéma reálného obvodu
Elektrický obvod
- elektrický proud, elektrické napětí
- zdroje elektrického napětí
- spínač
- elektrické spotřebiče
- elektrický obvod
- elektrický proud v kapalinách
- zkrat
- elektromagnet
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Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy Projekty Poznámky
aa
Z – 6.ročník postavení Země ve
vesmíru

Metody, formy, nástroje, pomůcky
- jednotlivé fyzikální veličiny jsou po zavedení procvičeny formou skupinové práce (členové skupiny provedou jednotlivá měření, skupina
jako tým zpracuje výsledky a stanoví závěr- např. aritmetický průměr naměřených hodnot)
-

pomůcky: papírový model atomu; délková měřidla, posuvné měřítko; sklonné váhy, rovnoramenné váhy, pružiny, sada závaží; kádinka,
odměrné válce; teploměr, digitální teploměr, bimetalový teploměr; papírové hodiny, stopky; sada folií pro zpětný projektor, tyčový magnet,
magnetka, buzola, globus, list papíru, polyethylenový sáček, hřeben, ebonitová tyč.
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Fyzika
Ročník: 7.
Výstup
-

-

-

-

Učivo

rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná Pohyby těles
vzhledem k jinému tělesu
- klid a pohyb tělesa
- trajektorie a dráha
- druhy pohybů
využívá s porozuměním při řešení
- rovnoměrný a nerovnoměrný
problémů a úloh vztah mezi rychlostí,
dráhou a časem u rovnoměrného pohybu pohyb
Rychlost, dráha pohybů
těles
- dráha při rovnoměrném pohybu
- výpočet rychlosti rovnoměrného
pohybu
- výpočet dráhy
změří velikost působící síly
- průměrná rychlost
nerovnoměrného pohybu
určí v konkrétní jednoduché situaci
Síly jejich vlastnosti
druhy sil působících na těleso, jejich
- skládání sil
velikosti, směry a výslednici
- tíhová síla
- síla a změny pohybu
využívá Newtonovy zákony pro
- akce a reakce
objasňování či předvídání změn pohybu
- tlaková síla, tlak
těles při působení stálé výsledné síly
- třecí síla
v jednoduchých situacích
- otáčivý účinek síly
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Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty a kurzy
M – desetinná čísla

Poznámky
opakování a rozšíření
učiva z 6. ročníku

OSV – bezpečnost silničního
provozu

M – grafické sčítání a odčítání
úseček

Od 1. 9. 2010
Finanční gramotnost
Etická výchova

Výstup
-

-

-

-

-

aplikuje poznatky o otáčivých účincích
síly při řešení praktických problémů
využívá poznatky o zákonitostech tlaku
v klidných tekutinách pro řešení
konkrétních praktických problémů
předpoví z analýzy sil působících na
těleso v klidné tekutině chování tělesa
v ní

Učivo
Kapaliny a plyny
- vlastnosti kapalin
- závislost hustoty kapaliny na
teplotě
- kapilární jevy
- hydrostatický tlak
- spojené nádoby
- Archimédův zákon
- Pascalův zákon
- plavání těles
- vlastnosti plynů
- atmosférický tlak
- atmosféra Země
- Archimédův zákon pro plyny
- přetlak, podtlak, vakuum

Světelné jevy
využívá zákona o přímočarém šíření
světla ve stejnorodém optickém prostředí - šíření světla, rychlost světla
- stín, polostín
a zákona odrazu světla při řešení
- zatmění Slunce a Měsíce
problémů a úloh
- fáze Měsíce
rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve - zrcadla rovinná a kulová
- lom světla
dvou různých prostředích, zda se světlo
- čočky, zobrazení čočkami
bude lámat ke kolmici či od kolmice, a
- optické klamy
využívá této skutečnosti při analýze
- rozklad světla hranolem
průchodu světla čočkami
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Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty a kurzy
M – jednoduché výpočty
OSV – záchrana tonoucího

EV – předpověď počasí
Z – atmosféra Země
EV – znečištění ovzduší,
exhalace

Z – sluneční soustava, vliv
Měsíce, slapové jevy

Poznámky

Pomůcky: sklonné váhy, rovnoramenné váhy, délková měřidla, pružiny, sada závaží; kádinka, odměrné válce; teploměr, digitální teploměr,
bimetalový teploměr; sada hustoměrů, souprava pro mechaniku (podložky z různých materiálů – tření, hranol s otvory pro pokusné určení
těžiště), kladka, páka; sada folií pro zpětný projektor, sada pro hydromechaniku, hustilka, aneroid, spojené nádoby, siloměr, deformační
manometr, kalorimetr, stopky, dřevěný metr, pásmo
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Fyzika
Ročník: 8.
Výstup

Učivo
Práce, energie
- práce, výkon, energie
- polohová energie
- pohybová energie
- přeměny energie
- zákon zachování energie
- perpetuum mobile
- účinnost
- páka jednozvratná
- páka dvojzvratná
- kladka, kolo na hřídeli
- nakloněná rovina, šroub

-

určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou
a z ní určí změnu energie tělesa

-

využívá s porozuměním vztah mezi výkonem a
vykonanou prací a časem

-

využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých
forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních
problémů a úloh

-

vysvětlí změnu vnitřní energie tělesa při změně Tepelné jevy
teploty
- vnitřní energie tělesa
- teplo
určí v jednoduchých případech teplo přijaté či - vnitřní energie konáním práce
odevzdané tělesem
- kalorimetrická rovnice
- vedení tepla
rozpozná v přírodě a v praktickém životě některé - šíření tepla
formy tepelné výměny
- tepelné motory
- skupenské přeměny

-

-

Průřezová témata
mezipředmětové vztahy,
kurzy, projekty
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Poznámky

Od 1. 9. 2010
etická výchova,
finanční
gramotnost

EGS – tepelná izolace, šetření
energií

Výstup
-

-

Učivo

dokáže určit množství tepla přijatého a odevzdaného - tání, tuhnutí
tělesem, zná-li hmotnost, měrnou tepelnou kapacitu a - vypařování a kapalnění
změnu teploty tělesa (bez změny skupenství)
- var
- sublimace a desublimace
rozpozná jednotlivé skupenské přeměny a bude
schopen uvést praktický příklad (tání, tuhnutí,
vypařování,
var,
kondenzace,
sublimace
a
desublimace)

-

určí skupenské teplo tání u některých látek

-

zjistí, kdy nastává kapalnění vodní páry ve vzduchu,
dokáže vysvětlit základní meteorologické děje

-

rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně Zvukové jevy
analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření - vlastnosti pružných těles
zvuku
- kmitavý pohyb
- kmitání pružných těles
- vlnění
- vlnění příčné a podélné
- zvuk, zdroje zvuku
- šíření zvuku
- ultrazvuk, infrazvuk
- vnímání zvuku, hlasitost
- záznam a reprodukce zvuku

-

využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení Elektrický proud
praktických problémů
- elektrický proud a jeho veličiny
- měření elektrického proudu
- Ohmův zákon
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Průřezová témata
mezipředmětové vztahy,
kurzy, projekty
EGS – globální oteplování
Země – skleníkový efekt
EV – změny skupenství –
předpověď počasí, voda

MDV – informace v médiích o
mikrosvětě
Ch – 8. r. – atom, molekula,
ionty

Poznámky

Výstup
-

pochopí, že odpor vodiče se zvětšuje s rostoucí délkou
a teplotou vodiče, zmenšuje se se zvětšujícím se
obsahem jeho průřezu a souvisí s materiálem, ze
kterého je vodič vyroben

-

správně sestaví jednoduchý a rozvětvený elektrický
obvod podle schématu

-

volí k jednotlivým spotřebičům vhodný zdroj napětí

-

odliší zapojení spotřebičů v obvodu za sebou a vedle
sebe a určí výsledné elektrické napětí, výsledný
elektrický proud a výsledný odpor spotřebiče

-

zjišťuje, jak vypočítáme elektrickou práci ve vodiči a
příkon spotřebiče

Učivo

Průřezová témata
mezipředmětové vztahy,
kurzy, projekty

- elektrický odpor
- závislost odporu na teplotě
- zapojování rezistorů
- reostat, potenciometr

- vnitřní odpor zdroje
- zapojení zdrojů elektrického
proudu

OSV – bezpečné zacházení
s elektrospotřebiči, první
pomoc při úrazu elektrickým
proudem

- výkon elektrického proudu
- elektrická energie
- výroba elektrické energie

EGS – šetření elektrickou
energií (žárovka-zářivka)
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Poznámky

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Fyzika
Ročník: 9.
Výstup
-

-

-

-

Učivo

rozliší stejnosměrný proud od střídavého na
základě jejich časového průběhu
ověří pokusem, na čem závisí velikost
indukovaného proudu v cívce a objasní vznik
střídavého proudu
popíše funkci transformátoru a jeho užití při
přenosu elektrické energie
dokáže popsat způsob výroby a přenosu
elektrické energie
popíše některé nepříznivé vlivy při výrobě
elektrické energie v elektrárnách na životní
prostředí
seznámí se se základními typy elektromotoru
porozumí, co je elektrické magnetické pole
pochopí, že pro elektromagnetické vlny platí
vzorec mezi frekvencí a vlnovou délkou
seznámí se se zásadami bezpečnosti práce
s elektrickými zařízeními

Elektrodynamika
- působení magnetického pole
na vodič
- vzájemné působení vodičů
- magnetická indukce
- elektromagnetická indukce
- vlastnosti střídavého proudu
- transformátory
- třífázové napětí
- elektromotory
- elektromagnetické kmity a
vlny
- bezpečnost práce
s elektrickými spotřebiči

seznamuje se, za jakých podmínek mohou
polovodiče vést elektrický proud
naučí se pojmenovat polovodiče typu N a P

Elektrický proud
v polovodičích
- elektrony a díry

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
kurzy, projekty
Ch – 9. r. – galvanický článek

Od 1. 9. 2010
etická výchova a
finanční
gramotnost

EGS – alternativní zdroje
energie, elektrická energie,
výroba elektrické energie
a její vliv na životní prostředí
PČ – elektrotechnika
EGS – jaderná energie –
výhody a nevýhody, vliv na
životní prostředí
EGS – freony – ozonová díra,
škodlivý vliv UV záření
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Poznámky

Výstup
-

-

-

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
kurzy, projekty

pochopí fyzikální děje v PN přechodu
vytvoří si představu o činnosti fotodiody
seznámí se s činností svítivé diody a
polovodičového laseru
seznámí se s funkcí tranzistoru řízeného polem a
s bipolárním tranzistorem
vysvětlí, co je to zesilovací činitel tranzistoru
seznámí se s historií vzniku integrovaných
obvodů
seznámí se s polovodičovými součástkami
vysvětlí, jak pracuje rádio a televizor

- příměs v polovodiči
- PN přechod
- diody a světlo
- spínání tranzistorem
- tranzistor jako zesilovač
- integrované obvody
- polovodičové součástky
- jak pracuje rádio a televizor

uvědomí si souvislosti s poznatky a názory
struktury hmoty
seznámí se s historií objevu atomu a jeho
struktury
připomene si základní pojmy elementárních částic
atomu
získá poznatky o jaderné síle
zjistí, že z některých látek vychází radioaktivní
záření
pozná využití radioaktivity
seznámí se s pojmem ionizující záření
získá přehled o dávkách ionizujícího záření
včetně způsobu ochrany před ním
vysvětlí, jak se štěpí atomové jádro, pojem
řetězová reakce a popíše, na jakém principu
funguje jaderný reaktor
porozumí, jak je zajištěn bezpečný provoz

Atomy a záření
- objev atomu a jeho struktury
- Bohrův model atomu
- elektronový obal
- jádro atomu
- jaderné síly
- radioaktivita
- ochrana před zářením
- jaderné reakce
- jaderný reaktor
- jaderná elektrárna
EGS – využití zrcadel
- termonukleární reakce
v alternativních zdrojích
energie – sluneční elektrárny
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EV – nadměrná hladina zvuku

Poznámky

Výstup
-

-

-

Učivo

v jaderné elektrárně
dokáže popsat nepříznivý vliv radioaktivního a
ultrafialového záření na lidský organismus
pochopí, čím se zabývá astronomie
popíše Sluneční soustavu a má představu o
pohybu vesmírných těles (na základě poznatků o
gravitačních silách)
má představu, jaké děje se odehrávají na Slunci
včetně seznámení s vrstvami na povrchu Slunce
seznámí se s kamennými a plynnými planetami
seznámí se s dalším typem objektů ve sluneční
soustavě
osvojí si Keplerovy zákony
seznámí se s procesy při vzniku a vývoji hvězd
seznámí se s tím, co jsou galaxie a určí typy
galaxií
seznámí se s pojmy sluneční a hvězdný čas
seznámí se s tím, co jsou souhvězdí

Astronomie
- čím se zabývá astronomie
- Slunce
- kamenné planety
- plynné planety
- malá tělesa
- Keplerovy zákony
- vznik vývoj hvězd
- galaxie
- sluneční a hvězdný čas
- souhvězdí

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
kurzy, projekty

Poznámky

Z – 6. r. – postavení Země ve
Vesmíru
EGS – planeta Země jako
součást Vesmíru

Pomůcky: sada folií pro zpětný projektor, model atomu, ampérmetry, voltmetry, reostaty, multifunkční digitální měřidlo, souprava pro
elektroniku, souprava pro elektrotechniku, cívky, model stejnosměrného elektromotoru, dynamo, transformátor, globus, publikace a video o
Vesmíru a Sluneční soustavě
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CHEMIE
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. ročníku 2hodiny týdně
v9.ročníku 1hodina.
Vzdělávání v předmětu chemie:
- směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o obor
- vede k poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí,
chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemických pokusů
- učí řešit problémy a správně jednat v praktických situacích, vysvětlovat a zdůvodňovat
chemické jevy
- učí poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů
- učí získávat a upevňovat dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi
a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech s nebezpečnými chemickými látkami
a přípravky.
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
- frontální výuka je spojována s praktickými cvičeními
- nácviky jednoduchých laboratorních metod a postupů
- práce ve skupinách
- demonstrační pokusy
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.
Řád učebny chemie a laboratorní řád je nedílným vybavením učebny a dodržování
uvedených pravidel je pro každého žáka i vyučujícího závazné.
Předmět chemie je úzce spjat s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a
příroda a z části s matematikou (např. zeměpis – surovinové zdroje chemického průmyslu,
přírodopis – význam zelených rostlin, životní prostředí, zdraví, fyzika – vlastnosti látek,
matematika – chemické výpočty).
Předmětem prolínají průřezová témata, důraz je kladen na zodpovědnost každého
jedince za své zdraví (Osobnostní a sociální výchova , Výchova demokratického občana), na
zodpovědnost a spoluzodpovědnost za stav životního prostředí (environmentální výchova,
myšlení v evropských a globálních souvislostech), včetně možných ohrožení plynoucích
z přírodních procesů, z lidské činnosti a zásahů člověka do přírody.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Učitel :

- vede žáky k systematickému pozorování jako základní formě zjišťování chemických
vlastností látek, jejich přeměn a podmínek, za kterých tyto přeměny nastávají, k jejich popisu,
hledání souvislostí mezi jevy a jejich vysvětlení
- vede žáky ke správnému používání chemických termínů, symbolů a značek
- dává žákům možnost samostatně či ve skupinách formulovat závěry na základě pozorování a
pokusů
Kompetence k řešení problémů
Učitel:
- předkládá problémové situace související s učivem chemie
- dává žákům možnost volit různé způsoby řešení
- dává možnost obhajovat svá rozhodnutí
- vede žáky k promýšlení pracovních postupů praktických cvičení
- vede žáky k nacházení příkladů chemických dějů a jevů z běžné praxe, k vysvětlování jejich
chemické podstaty
- klade důraz na aplikaci poznatků v praxi
Kompetence komunikativní
Učitel:
- vede žáky ke správnému užívání chemických symbolů a značek
- podněcuje žáky k argumentaci
- zadává takové úkoly, při kterých mohou žáci navzájem komunikovat
Kompetence sociální a personální
Učitel:
- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat
- podněcuje žáky ke smysluplné diskusi
- vytváří situace, při kterých se žáci učí respektovat názory jiných
Kompetence občanské
Učitel:
- společně s žáky respektuje pravidla pro práci s chemickými látkami, řád učebny a
laboratorní řád
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- předkládá situace, ve kterých se žáci učí chápat základní ekologické souvislosti a
environmentální problémy, respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí
- vede žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích (přivolat pomoc a poskytnout
první pomoc)
Kompetence pracovní
Učitel:
- vede žáky k bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a vybavení
- vyžaduje dodržování vymezených pravidel / povinností z hlediska ochrany svého zdraví i
zdraví druhých a ochrany životního prostředí
- zadává úkoly tak, aby žáci byli schopni využít poznatků v běžné praxi

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Chemie
Ročník: 8.
Výstup
Učivo
Mezipředm. vztahy,průřezová témata, kurzy, projekty Poz
pozná skupenství a jejich přeměny (včetně sublimace) látky, jejich vlastnosti,
opak. F 6
rozliší fyzikální a chemický děj
skupenství, rozpustnost,
chemické děje
OSV – zodpovědnost za své
zná zásady bezpečné práce
zdraví, pomoc zraněným lidem
dovede poskytnout 1. pomoc
bezpečnost práce v laboratoři Člověk a zdraví
zná tel. číslo záchr. služby, umí přivolat pomoc
a při pokusech
směsi různorodé a stejnorodé
umí rozlišit a pojmenovat druhy směsí
roztoky, složení roztoků
zná pojmy rozpustnost, koncentrovaný, zředěný,
nasycený, nenasycený
zná vliv teploty, plošného obsahu, povrchu na rychlost
rozpouštění
zná příklady z praxe
M
umí vypočítat hmotnostní zlomek složek směsí a
%koncentraci
zná princip, postup a užití v praxi metody oddělování
složek směsí - usazování, filtrace, destilace,
krystalizace
umí provést filtraci a destilaci ve školních
podmínkách
umí zvolit vhodný postup k oddělování složek směsí

oddělování složek směsí

umí vyjmenovat druhy a význam vod podle užití a
znečištění
zná hygienické požadavky na pitnou vodu
zná hlavní znečišťovatele pitné vody

voda

EV – likvidace úniku ropných a
jiných škodlivých látek

2. období - koloběh
vody, skupenství
teplota varu, tuhnutí
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EV – význam vody a vzduchu jako
základní podmínky života
MDV – kritický přístup k inf.
z médií k probl. čistoty vody a

Výstup

Učivo

zná procentový obsah hlavních složek vzduchu
umí vysvětlit význam vzduchu jako průmyslové
suroviny
zná hlavní znečišťovatele vzduchu
umí vysvětlit vznik a význam inverze a smogu

vzduch

zná pojmy atomové jádro, elektronový obal, proton,
neutron, elektron, valenční elektron, valenční vrstva,
protonové číslo, hmotnostní číslo
zná vztahy mezi počty protonů, elektronů a neutronů
v atomu
s PSP umí nakreslit schéma atomu
umí odvodit vznik kationtů a aniontů z atomu
umí vysvětlit rozdíl mezi atomem a molekulou

atom, molekula, ionty

zná české názvy a značky prvků H, Li, Na, K, e, Mg,
Ca, a, Ra, V, Cr, Mo, W, Mn, Fe, Os, Co, Ni, Pt, Cu,
Ag, Au, Zn, Cd, Hg, B, Al, C, Si, Sn, P, N, P, As, Sb,
O, S, F, Cl, Br, I, He, Ne, Ar

chemické prvky

s pomocí PSP umí přiřadit protonové číslo prvku a
naopak
zná princip uspořádání prvků v PSP
umí zařadit prvek do skupiny a periody PSP
umí vyhledat prvek podle skupiny a periody PSP
zná znění a význam periodického zákona
zná pojmy kovy, nekovy, polokovy, těžké kovy

periodická soustava prvků
(PSP)

Mezipředm. vztahy,průřezová témata, kurzy, projekty Poz
vzduchu
2. období - význam
EGS – čistota vody a vzduchu jako
kyslíku pro dýchání a globální problém lidstva
hoření
dotace EU na projekty ochrany a
potřeba čistého
čistění vody a ovzduší
vzduchu pro zdraví
význam trop. deštných pralesů a
zeleně obecně
význam korálů a planktonu
OSV – osobní zodpovědnost za
stav čistoty vody a vzduchu
MDV – sledování a vyhledávání
inf. o nových objevech
v mikrosvětě (nanotechnologie
apod.)
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OSV – zodpovědnost jednotlivce
za práci s prvky a sloučeninami
ohrožujícími zdraví a živ. prostředí
EV – nebezpečí poškození živ.
prostředí někt. prvky a jejich slouč.
(těžké kovy, baterie z mobilních
tel., součástky PC v odpadu apod.)
EGS – znečištění životního
prostředí jako globální problém
lidstva

Výstup

Učivo

Mezipředm. vztahy,průřezová témata, kurzy, projekty Poz

umí vysvětlit rozdíl mezi prvkem a sloučeninou
chemické sloučeniny
určí počet atomů ve vzorci
zná pojem elektronegativita
umí vyhledat elektronegativitu prvku v PSP
určí charakter chemické vazby podle elektronegativity chemická vazba
zná význam symbolů v chemické rovnici
umí zapsat slovně popsaný chemický děj chemickou
rovnicí
umí zapsat jednoduché rovnice (hoření C, S apod.)

chemické reakce

umí zformulovat zákon zachování hmotnosti
dokáže opravit špatně vyčíslenou rovnici
dokáže vyčíslit jednoduchou rovnici

zákon zachování hmotnosti

umí vysvětlit pojem halogenid
zná pravidla názvosloví halogenidů
umí vytvořit vzorec z názvu a naopak
zná význam a užití NaCl
umí vysvětlit pojem oxid
zná pravidla názvosloví oxidů
umí vytvořit vzorec z názvu a naopak
zná význam a užití CO, CO2, SO2, SO3, NO, NO2,
CaO

jednoduché anorganické
sloučeniny
halogenidy

oxidy
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OSV – osobní zodpovědnost
jedince za své zdraví (NaCl –
hypertenze)
EV – solení silnic
MDV – informace a názory
v médiích k probl. solení vozovek,
formulace vlastních názorů
OSV – zodpovědnost jedince za
své zdraví (revize plyn. spotřebičů
v domácnosti,
význam hromadné dopravy –
oxidy ve výfukových plynech
EGS – kamiony x železnice
projekty a dotace EU na snížení
emisí

Výstup
zná pojmy kyselinotvorný oxid, zásadotvorný oxid
podle elektronegativity určí kyselinotvorný a
zásadotvorný oxid
orientuje se na stupnici pH
zná rozmezí pH kyselin a zásad
zná pojem pH indikátor
zná barevné přechody lakmusu, fenolftaleinu a univ.
indikátoru
zná podstatu vzniku kyselých dešťů a vliv v přírodě

Učivo

Mezipředm. vztahy,průřezová témata, kurzy, projekty Poz
EV – vliv pH na život ve vodě
(mrtvá jezera v Kanadě, řeky u
kyselost a zásaditost roztoků, Př, Z
nás)
pH

EV – reakce kyselinotvorných
oxidů v atmosféře, působení
kyselých dešťů, vznik smogu a
jeho vliv na zdraví

umí vysvětlit pojem kyselina
zná pravidla názvosloví kyselin bezkyslíkatých a
kyslíkatých
umí vytvořit vzorec z názvu a naopak
zná vzorec, vlastnosti, význam a užití HCl, H2SO4,
HNO3
zná zásady bezpečné práce s kyselinami
zná postup ředění H2SO4 konc.
umí poskytnout první pomoc při poleptání

kyseliny

umí vysvětlit pojem hydroxid (zásada)
zná pravidla názvosloví hydroxidů
umí vytvořit vzorec z názvu a naopak
zná vzorec, vlastnosti, význam a užití NaOH, KOH,
NH4OH, Ca(OH)2
zná zásady bezpečné práce s hydroxidy
umí poskytnout první pomoc při poleptání

hydroxidy

OSV – osobní zodpovědnost při
práci se žíravými kyselinami a
hydroxidy,
poskytnutí první pomoci při
poleptání,
zabezpečení lékařské pomoci
zraněnému
EV – nebezpečí havárií při výrobě,
přepravě a skladování kyselin a
hydroxidů

zná reaktanty a produkty neutralizace (obecně)

neutralizace

OSV – osobí zodpovědnost při
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Výstup
ze zadání konkrétních reaktantů dokáže určit názvy a
vzorce produktů
zná příklady užití neutralizace v praxi
umí vysvětlit pojem sůl
zná pravidla názvosloví solí
umí vytvořit vzorec z názvu a naopak
zná vybrané metody přípravy solí
zná příklady použití solí z praxe - hnojiva, stavební
pojiva, modrá skalice, vápenec
zná chemický princip výroby páleného vápna a
hašeného vápna
zná princip tvrdnutí malty

Učivo

soli

Mezipředm. vztahy,průřezová témata, kurzy, projekty Poz
užívání chem. látek (hnojiva apod.)
EV – nebezpečí nadměrného
hnojení um. hnojivy (stav plodin,
ohrožení zdrojů pitné vody,
Př, Z
poškození půdy apod.

Projekty dle aktuálních možností např. Voda kolem nás, Zákony a předpisy pro nakládání s chem. látkami, Zásady poskytnutí první pomoci
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Chemie
Ročník: 9.
Výstup
Učivo
zná pojmy oxidace, redukce, redox reakce
redox reakce
umí určit oxidační číslo prvku ve sloučenině
pozná redox reakci
zná princip výroby surového železa a oceli
zná princip koroze a způsob ochrany kovů před korozí
umí vysvětlit děje na elektrodách při elektrolýze NaCl
zná princip galvanického článku
zná příklady užití elektrolýzy v praxi
zná příklady užití galv. článku v praxi
umí vysvětlit rozdíl mezi exotermickou a
endotermickou reakcí
umí třídit paliva podle skupenství, původu,
výhřevnosti a zná příklady z praxe
zná rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými
zdroji energie
zná pravidla bezpečnosti práce s topnými plyny
umí poskytnout první pomoc při popáleninách
zná způsoby hašení požáru, typy a užití hasících
přístrojů
zná vliv produktů spalování na životní prostředí
zná význam ropy, zemního plynu a uhlí, hlavní
produkty zpracování ropy a uhlí

Mezipředm. vztahy, průřezová témata, kurzy, projekty

Z - sv. naleziště rud
Z - ocelářský průmysl

EV – význam sběru starého
železa a ost. kovů jako prům.
suroviny,
hosp. ztráty způsobené korozí
Fe

energie
Z - těžba ropy, uhlí, plynu

Př - ochrana přírody
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OSV – vlastní zodpovědnost za
bezp. práci s topnými plyny a
palivy
EV – CO2 , CH4 jako skleníkové
plyny, SO2 jako vedl. produkt
spalování uhlí – kyselé deště
význam obnovitelných zdrojů
energie
MKV – nebezpečí zneužití
přírodního bohatství zemí 3.

Poz

Výstup

Učivo

Mezipředm. vztahy, průřezová témata, kurzy, projekty
světa

zná pojem uhlovodíky, čtyřvaznost uhlíku
uhlovodíky
rozliší řetězec otevřený, uzavřený, nevětvený, větvený
zná obecné vlastnosti uhlovodíků
umí vyjmenovat homologickou řadu uhlovodíků
C1 -C10
zná pojmy alkan, alken, alkin, aren
umí napsat molekulové, racionální a strukturní vzorce
C1 -C10
umí sestavit model uhlovodíků C1 -C10
umí zařadit uhlovodíky do skupin podle vazeb
zná vzorec, význam, užití metanu, etanu, propanu,
butanu, etenu, etinu, benzenu
zná pravidla bezpečnosti práce s org. rozpouštědly
zná pojmy charakteristická skupina, uhlovodíkový
zbytek
umí odvodit obecný vzorec derivátů uhlovodíků
umí zařadit derivát podle charakteristické skupiny

deriváty uhlovodíků

zná význam freonů
zná vlastnosti a užití teflonu

halogenderiváty
uhlovodíků

zná vzorec, význam, užití metanolu, etanolu,
glycerolu, fenolu
zná pojem vícesytný alkohol
umí vysvětlit rozdíl líh (etanol) - denaturovaný líh
zná podstatu alkoholového kvašení

alkoholy, fenoly

EGS – záv. sv. hospodářství na
těžbě ropy, ochrana těžebních,
dopravních a zpracovatelských
provozů ropy a plynu před teror.
útoky
EV – nebezpečí havárie při
přepravě a zpracování ropy
MDV – inf. o haváriích tankerů
OSV – osobní zodpovědnost při
práci s uhlovodíky (zemní plyn,
acetylen, benzen atd.)
Př - živ. prostředí
Domácí nauky

Ch 8 - destilace
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OSV – osobní zodpovědnost při
práci s deriváty uhlovodíků
(rozpouštědla, ředidla, barvy)
EV – zneč. živ. prostředí (a
odpadních vod) org. rozp. a
řed.,
znež. živ. prostř. v chem.
výrobách
poškození ozónové vrstvy
EGS – poškození ozónové
vrstvy jako globální problém
lidstva
OSV – poškození zdraví
užíváním alkohol. nápojů,

Poz

Výstup
zná princip výroby destilátů
zná důsledky působení metanolu a etanolu na člověka
zná vzorec, význam, užití formaldehydu,
acetaldehydu, acetonu
zná karcinogenní účinky formaldehydu a acetonu
zná pravidla bezpečné práce

Učivo

karbonylové
sloučeniny

zná vzorec, význam, užití kys. mravenčí, kys. octové karboxylové kyseliny
zná pojmy vyšší kyseliny, aminokyseliny
umí zapsat obecné schéma neutralizace karb. kyseliny
a obecné schéma esterifikace
rozliší sůl kyseliny a ester kyseliny
zná pojmy monomer, polymer, makromolekula
zná rovnici a podmínky fotosyntézy
zná rozdělení sacharidů (mono-, oligo-, poly-)
zná obecné vlastnosti mono- a polysacharidů
umí zařadit glukózu, fruktózu, sacharózu, škrob,
glykogen, celulózu, zná jejich výskyt a význam
zná podstatu diabetes
umí provést důkaz glukózy a škrobu
rozliší tuky podle původu, zná příklady z praxe
rozliší tuky a oleje, zná příklady z praxe
zná schéma rovnice vzniku tuků
zná zdroje tuků ve výživě a jejich význam
v organismu
zná princip a význam ztužování tuků
zná princip zmýdelnění

Mezipředm. vztahy, průřezová témata, kurzy, projekty
nebezpečí vzniku závislosti na
alkoholu
VDO – zákony o výrobě,
prodeji a užívání alkohol.
nápojů
MDV – výsledky průzkumu
KHS o užívání alkohol. nápoj
nezletilými, vlastní anketa ve
třídě
OSV – osobní zodpovědnost při
práci s acetonem (karcin. látka)
EV – nakládání se zbytky org.
rozp., acetonu aj.

makromolekulární
chemie
přírodní sloučeniny
sacharidy

tuky

Př - zelené rostliny
Z - pěstování cukrovky a
cukrové třtiny, bavlníku
Z- papírny v ČR

EGS, EV – stav tropických
deštných pralesů
OSV – osobní zodpovědnost za
svoji výživu, nadměrný příjem
cukru

Př 8
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OSV – osobní zodpovědnost za
svoji výživu – nadměrný příjem
tuků, cholesterol

Poz

Výstup
umí vysvětlit rozdíl v užitných vlastnostech mýdel a
saponátů a vliv na životní prostředí

zná zdroje bílkovin ve výživě a jejich význam
zná princip trávení bílkovin a princip jejich vzniku v
organismu
zná význam DNA, RNA
zná faktory poškozující bílkoviny
umí vyjmenovat některé z funkcí bílkovin
zná význam enzymů, hormonů, vitamínů A, B, C, D,
E
zná zdroje vitamínů A, B, C, D, E v potravě
zná zásady zdravé výživy

Učivo

Mezipředm. vztahy, průřezová témata, kurzy, projekty

bílkoviny

umí vysvětlit rozdíl mezi plastem a přírodním
plasty a umělá textilní
materiálem z hlediska užitných vlastností a vlivu na
vlákna
životní prostředí
zná rozdělení plastů podle vlastností
zná běžně užívané zkratky plastů (PE, PP, PET, PAD,
PES, PAN, PVC, PS), jejich vlastnosti a užití
zná význam recyklace plastů
zná významné chemické závody v ČR
chemie v životě
zná pravidla bezpečné práce s chemickými látkami
člověka
běžně užívanými v domácnosti - lepidla, barvy, laky,
čistící prostředky, ředidla atd.
zná pojmy léčiva, analgetika, antipyretika, analgetika,
drogy, doping, pesticidy, herbicidy, fungicidy,
insekticidy, karcinogeny
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EV – znečištění odpadní vody
saponáty
EGS – znečištění odpadních
vod saponáty jako globální
problém lidstva
OSV – osobní zodpovědnost za
svoji výživu
MDV – inf. o nových
poznatcích a výzkumu
dědičnosti

EV – plasty v odpadech,
význam recyklace
EGS – plasty jako globální
problém lidstva
VDO – zákony a předpisy o
odpadech, recyklaci plastů
OSV – osobní zodpovědnost při
nakládání s použitými plasty
OSV – osobní zodpovědnost při
práci s chemickými látkami
v domácnosti, zaměstnání

Poz

Výstup
zná příklady návykových látek a nebezpečí jejich
požívání
zná schéma výroby cukru, papíru, piva, skla,
porcelánu a keramiky
zná význam hnojiv, rozdělení podle původu a složení
zná názvy běžně užívaných hnojiv
zná běžně užívané stavební materiály a pojiva

Učivo

Mezipředm. vztahy, průřezová témata, kurzy, projekty

Poz

Projekty dle aktuálních možností, např.: Světová naleziště a těžba surovin, Chemické látky užívané při výrobě potravin - aditiva, přísady ap.,
chemické výroby (cukr, papír, pivo, sklo, porcelán, keramika aj.)
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PŘÍRODOPIS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení
Předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9.ročníku. V 6. –8.
ročníku dvě hodiny týdně, v 9. ročníku jednu hodinu týdně.
Vzdělávání v předmětu přírodopis:
- směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny
- poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům
- umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na
sebe a ovlivňují se
- podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování
- učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě
- vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, závislosti
člověka na přírodních zdrojích
- seznamuje žáka se stavbou živých organismů
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
- frontální výuka s demonstračními pomůckami
- skupinová práce (s využitím přírodnin, pracovních listů, odborné literatury)
- přírodovědné vycházky s pozorováním
- krátkodobé projekty
přírodopis se vyučuje v kmenových třídách,LP v pracovně fyziky.
Předmět přírodopis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověka příroda:
-chemie : ochrana životního prostředí – chemické znečištění, chemické vlastnosti minerálů a
hornin, herbicidy, pesticidy, insekticidy
- fyzika: fotosyntéza, světelná energie, sluch, zrak
- zeměpis: rozšíření živočichů a rostlin, výskyt, biotopy, CHKO, Národní parky
Předmětem prolínají průřezová témata:
- aplikace odpovědného jednání, zodpovědnost za své zdraví, angažovaný přístup
k prostření (VDO)
- evoluce lidského chování, zvířecí a lidské komunikace, seberegulující jednání (OSV)
- porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských
činností na prostředí, zachování biologické rovnováhy (EV)
- komunikace a kooperace, kritické čtení (MDV)
- evropská a globální dimenze v základech ekologie (EGS)
- vzájemné respektování (MKV)
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků
Kompetence k učení
Učitel vede žáky:
- k vyhledávání, třídění a propojování informací
- ke správnému používání odborné terminologie

-

k samostatnému pozorování a porovnávání získaných informací
k nalézání souvislostí

Kompetence k řešení problémů
- učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje více postupů
- učitel zařazuje metody, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí k závěrům a
vyhodnocují získaná fakta
Kompetence komunikativní
- práce ve skupinách je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých,
na diskusi
- učitel vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě
- učitel umožňuje prezentaci práce žáků, žáci mají možnost sami zhodnotit výsledky své
práce a reagovat na hodnocení ostatních, argumentovat, přijmout kritiku
Kompetence sociální a personální
- využívání skupinového vyučování vede žáky ke spolupráci při řešení problémů
- učitel navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti
Kompetence občanské
- učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- učitel vede žáky k pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou životního
prostředí, ochranou vlastního zdraví i zdraví svých blízkých
Kompetence pracovní
- učitel vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci
s mikroskopickými preparáty a s živými přírodninami
- učitel zadává úkoly tak, aby měli žáci možnost si práci sami organizovat, navrhnout
postup a časový rozvrh

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Přírodopis
Ročník: 6.

Výstup
-

-

-

vysvětlí, co zkoumají jednotlivé biologické vědy
uvede příklady rozmanitosti přírody
popíše buňku, vysvětlí funkci organel
vysvětlí rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou
buňkou
pracuje s mikroskopem, připraví jednoduchý
mikroskopický preparát
vysvětlí rozdíl mezi nebuněčným, jednobuněčným
a mnohobuněčným organismem, uvede příklady
vysvětlí pojmy: pletivo, tkáň, orgán, orgánová
soustava, organismus
vymezí základní projevy života, uvede jejich
význam
dokáže roztřídit organismy do říši
pochopí rozdíl mezi bakterií a virem
popíše vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití
osvojené odborné terminologie a vysvětlí funkci
jednotlivých orgánů
porovná stavbu těla tasemnice a škrkavky
rozlišuje vnitřní a vnější parazity

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Kurzy a projekty

Učivo
Uspořádání živého světa

Z - Planeta Země
EV - rozmanitosti přírody, probudit
citový vztah

Buňka

Nebuněčnost, jednobuněčnost, mnohobuněčnost

Projevy života: fotosyntéza, dýchání, výživa,
růst, rozmnožování, dráždivost, vývin
Třídění organismů
Viry a bakterie
- nižší živočichové (bezobratlí)
žahavci
ploštěnci
hlísti

Ch8-oxidace
EGS - pandemie nemocí, očkování,
problémy 3.světa
EV- neléčit virová onemocnění
antibiotiky
EV-potravní řetězec,
zachování rovnováhy
Př- 8.r. – roztoči a onemocnění
nervové soustavy
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Poznám
ky

Výstup
-

Učivo

podle charakteristických znaků rozlišuje plže ,
mlže, hlavonožce
pochopí vývojové zdokonalení stavby těla
rozlišuje vodní a suchozemské druhy
pozná vybrané zástupce (hlemýžď, páskovka,
škeble, srdcovka, sépie)
zná jejich význam a postavení v přírodě
popíše tělo žížaly a vysvětlí funkce jednotlivých
orgánů
vysvětlí význam žížaly v přírodě

OSV- základní hygienické návyky

dokáže popsat vnější i vnitřní stavbu těla členovců
rozlišuje jednotlivé třídy členovců podle
Význam hmyzu
pochopí význam ostnokožců z vývojového
ostnokožci
hlediska
na příkladech řas, kvasinek a prvoků vysvětlí
pojmy producent, konzument , reducent
pochopí nezbytnost jednotlivých složek
v potravním řetězci
zná význam řas a vybrané zástupce, pozná
zrněnku
umí vysvětlit rozdíl v stavbě buňky hub a rostlin
fotosyntéza základy
zelené rostliny, sinice
řasy, přechod k mnohobuněčným rostlinám
cévnaté rostliny, stavba těla, kapraďorosty
pozná kapradinu

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Kurzy a projekty

Jednobuněčné organismy: - rostliny
- houby
- živočichové

EV, Ch – insekticidy
EV- narušení přírodní rovnováhy,
přemnožené druhy hmyzu důsledky

Mnohobuněčné organismy:
- nižší rostliny
-

řasy, mechorosty

-

cévnaté rostliny

EGS – revoluční objev antibiotik,
problém rezistence bakterií vůči
antb.
EV – význam sinic
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Poznám
ky

Výstup
-

dřeviny cykasy, jinany, jehličnany
pozná smrk, borovici, modřín.
umí popsat jednotlivé části hub
zná význam hub v přírodě i pro člověka, rozlišuje
mezi parazitismem a symbiózou
pozná (i s pomocí atlasu) naše nejznámější jedlé a
jedovaté houby
vysvětlí rozdíl mezi stélkou a tělem vyšších rostlin
pozná lišejník zeměpisný

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Kurzy a projekty

Učivo
dřeviny, jehličnany

EV - význam lesa, ubývání lesních
porostů, emise, imise

symbioza, lišejníky jako indikátory
čistoty ovzduší

Metody, formy, nástroje, pomůcky: nástěnné obrazy, modely hub, přírodní materiály, trvalé preparáty, videokazety,
mikroskop a pomůcky pro mikroskopování, botanické a zoologické klíče a atlasy.

Projekty, kursy
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Poznám
ky

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Přírodopis
Ročník: 7.
Výstup

Učivo

-

vysvětlí význam a zásady třídění organismů
zná jednotlivé taxonomické jednotky

-

porovná vnitřní a vnější stavbu živočichů za
Strunatci: podkmen obratlovci
použití osvojené odborné terminologie a vysvětlí třídy - kruhoústí
funkci jednotlivých orgánů
- paryby
dokáže rozdělit zástupce do jednotlivých tříd a
- ryby
chápe vývojové zdokonalování
vysvětlí přizpůsobení živočichů danému prostředí
pozná vybrané zástupce ryb
rozlišuje nejznámější mořské a sladkovodní ryby
rozumí postavení ryb v potravním řetězci, význam
ryb v potravě člověka
pozná vybrané zástupce obojživelníků
- obojživelníci
vysvětlí přizpůsobení obojživelníků vodnímu
prostředí
pozná vybrané zástupce plazů
- plazi
seznámí se s exotickými druhy plazů a možností
jejich chovu v teráriích

-

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty a kurzy

Třídění organismů¨

Poznámky

-zopakovat
třídění
bezobratlích ze
6. roč.
-na konci 7.roč.
umí vybrané
organismy
rozlišit dle
diakritických
znaků a zařadit
je do tax. skupin
Z -rozšíření organismů, migrace
EGS - mezinárodní smlouvy o
rybolovu
D – rybníkářství v Čechách

EV -zamořené vodní plochy,
ekologické havárie
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rozšíření
živočichů

Výstup

-

-

zná význam plazů v potravním řetězci
chápe vývojové zdokonalení stavby těla ptáků,
jejich přizpůsobení k letu
pozná vybrané zástupce a dokáže je podle znaků
rozdělit do nejznámějších řádů (pěvci, dravci,
hrabaví,atd.) -přizpůsobení prostředí
zná zástupce tažných a přezimujících ptáků

popíše stavbu těla savců a základní charakteristiku
podle charakteristických znaků rozlišuje základní
řády savců a správně roztřídí vybrané zástupce
- vysvětlí přizpůsobení savců prostředí a způsobu
života (např. kytovci, netopýři, krtek, apod.)
- pozná vybrané zástupce
- zná význam těchto živočichů v přírodě i pro
člověka, jejich postavení v ekosystému
-

-

vysvětlí vývoj rostlin
dokáže rozlišit nižší a vyšší rostlinu
zná příklady výtrusných rostlin
vybrané zástupce rozlišuje na mechorosty a
kapraďorosty
vysvětlí význam výtrusných rostlin v přírodě
vysvětlí rozdíl mezi výtrusnými a semennými
rostlinami
podle charakteristických znaků rozlišuje hlavní
zástupce nahosemenných rostlin
zná význam lesa a způsoby jeho ochrany

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty a kurzy
- ptáci

Poznámky

EV – ptačí krmítka, co je vhodné?
Z – cesty ptáků
EV – chov andulek, papoušků
rozšíření
živočichů

- savci
EGS – ohrožené druhy, nezákonný
lov
EV., OSV –chov domácích savců
rozšíření
živočichů

Vývoj rostlin, přechod rostlin na souš
Vyšší rostliny
Rostliny výtrusné
Mechrosty
Kapraďorosty - plavuně, přesličky,
kapradiny
Nahosemenné rostliny

Ekosystém les

EV - rostliny - producenti, potravní
řetězec

EV – význam lesa, ochrana lesů
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Výstup

-

-

vysvětlí funkce jednotlivých částí rostlinného těla
(kořen, stonek, list, květ, plod)
pochopí význam charakteristických znaků pro
určování rostlin
vysvětlí rozdíl mezi nahosemennou a
krytosemennou rostlinou a uvede konkrétní
příklady
rozliší podle morfologických znaků základní
čeledi rostlin
zná významné zástupce jednotlivých čeledí a
dokáže je roztřídit
vysvětlí význam lučních porostů
zná příklady a využití kulturních plodin

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty a kurzy
EV- les, význam

Stavba rostlinného těla

Krytosemenné rostliny

EGS - hospodářsky významné
rostliny, import, potravinové zdroje
EV - léčivé rostliny, bio - produkty

Ekosystém louka

EV – umělé ekosystémy, zásahy
člověka
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Poznámky

-

vysvětlí význam a zásady třídění organismů
zná jednotlivé taxonomické jednotky

-

popíše vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití Strunatci: podkmen obratlovci
osvojené odborné terminologie a vysvětlí funkci
třídy - kruhoústí
Z -rozšíření organismů,
jednotlivých orgánů
- paryby
migrace
vysvětlí přizpůsobení živočichů danému prostředí
- ryby
EGS - mezinárodní smlouvy o
pozná vybrané zástupce
rybolovu
zná význam těchto živočichů v přírodě i pro
člověka, jejich postavení v ekosystému
popíše vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití
osvojené odborné terminologie a vysvětlí funkci
- obojživelníci
EV - zamořené vodní plochy,
jednotlivých orgánů
- plazi
ekologické havárie
vysvětlí přizpůsobení živočichů danému prostředí
pozná vybrané zástupce
zná význam těchto živočichů v přírodě i pro
člověka, jejich postavení v ekosystému
zeměpis
popíše vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití
osvojené odborné terminologie a vysvětlí funkci
jednotlivých orgánů
- ptáci
vysvětlí přizpůsobení živočichů danému prostředí
pozná vybrané zástupce
zná význam těchto živočichů v přírodě i pro
člověka, jejich postavení v ekosystému
popíše vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití
osvojené odborné terminologie a vysvětlí funkci
jednotlivých orgánů
vysvětlí přizpůsobení živočichů danému prostředí
- savci
pozná vybrané zástupce
znáC:\Users\jankr\Desktop\ŠVP
význam těchto živočichů
v přírodě i pro
a organizace školy\Učební plán a osnovy 2. stupeň\Přírodopis\Přírodopis - 7.roč.doc
člověka, jejich postavení v ekosystému
vysvětlí vývoj rostlin
Přechod rostlin na souš
zná význam jednotlivých rostlinných pletiv

-

-

-

-

Třídění organismů¨

Metody, formy, nástroje, pomůcky: nástěnné obrazy, přírodní materiály, trvalé preparáty, videokazety, mikroskop a
pomůcky pro mikroskopování, botanické a zoologické klíče a atlasy.
Projekty, kursy
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Přírodopis
Ročník: 8.
Výstup
-

-

žák umí zařadit člověka do systému živočišné říše,
charakterizovat biologické znaky lidského a
živočišného organismu
umí vysvětlit vývoj člověka
zná lidské rasy a jejich charakteristické znaky
žák umí vysvětlit pojmy: buňka, tkáň, orgán,
orgánová soustava, organismus
zná stavbu a funkci jednotlivých tkání lidského
těla
zná význam soustav tvořící oporu a tvar těla a
umožňující pohyb
dovede pojmenovat základní kosti a svaly
zná příčiny nemocí, jejich prevence a zásady první
pomoci
dovede vysvětlit, jak tělo získává energii
umí pojmenovat a popsat části tráv. soustavy a zná
jejich funkci
zná příčiny nemocí tráv. soustavy, jejich prevence
a zásady první pomoci
umí pojmenovat a popsat části dých. soust.
vysvětlí činnost dýchací soustavy v práci a při
zátěži
zná příčiny nemocí dých. s., prevence, zásady

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty a kurzy

Učivo
Vývoj člověka

MKV- rasy, národnostní menšiny
VDO-tolerance k odlišnostem
Dě - vývoj člověka

Buňky, tkáně, orgány
Soustava opěrná a svalová

Tv-význam posilování, udržování
kondice
Ch-aerobní procesy, oxidace

Energie
Trávicí soustava

F-zákon zachování energie, přeměna
energie
EGS- hladomor, problémy zemí třetího
světa, přístup k pitné vodě
Ch -cukry, tuky, bílkoviny
EV-znečišťěné ovzduší, exhalace
Ch - oxidy, spalování

Dýchací soustava

MDV - využití médií, stav ovzduší,
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Poznámky

Výstup
-

první pomoci
zná složení krve a funkci jednotlivých částí krve
zná stavu srdce a druhy cév
umí vysvětlit činnost srdce a celé oběhové
soustavy
zná příčiny nemocí oběh. s. a krve, jejich prevenci
a zásady první pomoci
zná stavbu a funkci vylučovací soustavy
zná příčiny onemocnění vyluč. s., jejich prevence
a zásady první pomoci
zná význam a stavbu kůže
zná příčiny onemocnění soustavy kožní, jejich
prevence a zásady první pomoci
zná stavbu nervové soustavy
umí popsat činnost nervové soustavy
umí popsat části mozku a jejich význam
zná příčiny nemocí nerv. s., jejich prevence a
zásady první pomoci
zná stavbu a funkci zrakového, sluchového a
rovnovážného ústrojí
zná příčiny nemocí, jejich prevence a zásady první
pomoci
zná nejdůležitější hormony lidského těla a jejich
vliv na řízení lidského organismu
umí popsat funkci mužské a ženské pohlavní
soustavy
vysvětlí způsob oplození
zná nebezpečí přenosu pohlavních chorob
popíše jednotlivé etapy života

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty a kurzy

Učivo
Tělní tekutiny
Oběhová soustava

Poznámky

varování-špatné rozptylové podmínky,
pylové zpravodajství

pitný režim
Soustava vylučovací

EV- pitný režim, ochrana vodních
zdrojů - udržitelný rozvoj

Soustava kožní

rakovina kůže

Nervová soustava

reflexní
oblouk

Smyslové orgány

Žlázy s vnitřní sekrecí
Rozmnožování
Pohlavní soustava

VZ-sexualita, pohlavně přenosné
choroby
EGS-pandemie AIDS

Vývoj jedince
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Výstup
-

zná vliv vnějšího prostředí na zdraví člověka
zná návykové látky a jejich nebezpečí
vysvětlí význam dědičnosti a proměnlivosti
organismu

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty a kurzy

Učivo
Člověk a zdraví

Poznámky

VZ-nebezpečí návykových látek,
kouření, alkoholismus

Genetika

Metody, formy, nástroje, pomůcky: nástěnné obrazy, přírodní materiály, trvalé preparáty, videokazety, mikroskop a pomůcky pro mikroskopování, botanické a zoologické
klíče a atlasy.Beseda s psychologem a lékařkou.
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Přírodopis
Ročník: 9
Výstup

Učivo
Země, vznik, stavba

-

vysvětlí teorii vzniku Země
objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a
trvání života
rozliší prvky souměrnosti krystalu
orientuje se ve stupnici tvrdosti
podle charakteristických vlastností rozpozná
vybrané nerosty
zná význam některých důležitých nerostů (rudy)
rozlišuje horniny vyvřelé, usazené a přeměněné a
popíše způsob jejich vzniku
zná význam a použití důležitých hornin (žula,
vápenec, břidlice)
rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
geologických dějů
uvede konkrétní příklad vnitřních a vnějších geol.
dějů
popíše druhy zvětrávání
dokáže popsat vlivy erozí ve svém okolí (skalní
města)
porovná význam půdních činitelů pro vznik půdy
rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy

-

popíše teorii o vzniku a vývoji života na Zemi

Vznik a vývoj života na Zemi

-

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty a kurzy
Z-planeta Země, stavba

Poznámky
náboženství

Mineralogie - nerost, hornina, krystal
Třídění nerostů

F, Ch - terminologie, rozpustnost
Ch - chem. vzorce, značky prvků

Petrologie - horniny

Geologické děje vnitřní

Z - vznik pohoří, pohoří v ČR, ve světě
MV – přírodní katastrofy, zemětřesení

Geol. děje vnější

Ch-působení vody ve vápencích

Pedologie
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lavinové
nebezpečí

Výstup

Učivo

-

rozlišuje jednotlivé geologické éry podle
charakteristických znaků a typických organismů

-

orientuje se v základních ekologických pojmech
Ekologie
(ekosystém, potravní řetězec, populace,
společenstvo, biom)
rozlišuje živé a neživé složky životního prostředí
uvede konkrétní příklad potravního řetězce a
vysvětlí důsledky oslabení jednoho článku řetězce
vysvětlí základní vztahy mezi populacemi a
uvede konkrétní příklady parazitismu a symbiózy
uvede příklady kladných i záporných vlivů
Člověk a životní prostředí
člověka na životní prostředí a jejich důsledky pro
rovnováhu ekosystémů
sleduje aktuální stav životního prostředí
chápe principy trvale udržitelného rozvoje
rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné zdroje
energie
orientuje se v globálních problémech biosféry

-

-

-

– význam vody a teploty prostředí pro život,
ochrana a využití přírodních zdrojů, význam
jednotlivých vrstev ovzduší pro život, vlivy
znečištěného ovzduší a klimatických změn na živé
organismy a na člověka
mimořádné události způsobené přírodními vlivy –
příčiny vzniku mimořádných událostí, přírodní
světové katastrofy, nejčastější mimořádné
přírodní události v ČR (povodně, větrné bouře,
sněhové kalamity, laviny, náledí) a ochrana před
nimi

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty a kurzy

Éry vývoje Země

Dědičnost

EV – aktivní přístup k ochraně ŽP

EV- principy udržitelného rozvoje

EGS – spolupráce v otázkách ŽP a
udržitelného rozvoje, ochrana přírodního a
kulturního bohatství, organizace
UNESCO
EV – geneticky upravené potraviny, léčba
vrozených vad, úpravy geonomu
Ch – nukleové kyseliny
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Poznámky

Výstup

-

-

Učivo

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty a kurzy

Poznámky

vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního
rozmnožování a jeho význam z hlediska
dědičnosti
uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a
příklady vlivu prostředí na utváření organismů
zná pojem gen, křížení, genové inženýrství

Metody, formy, nástroje, pomůcky: nástěnné obrazy, přírodní materiály, trvalé preparáty, videokazety, mikroskop a
pomůcky pro mikroskopování.Ekocentrum Sokolov.
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ZEMĚPIS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení
Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9.ročníku. V 6., 7, .
ročníku dvě hodiny týdně, v 8. a9.ročníku jedna hodina týdně.
Zeměpis se vyučuje v kmenových třídách.
Vzdělávání v předmětu zeměpis směřuje k:
▪ získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních
geografických objektů, jevů, pojmů a používání poznávacích metod
▪ získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací
▪ respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a k podpoře ochrany životního prostředí
▪ rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti
životního způsobu moderního člověka
▪ rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování
▪ aplikování geografických poznatků v praktickém životě
Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
- frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem
- skupinová práce (s využitím map, pracovních listů, odborné literatury, časopisů,
internetu)
- zeměpisné vycházky s pozorováním
- projekty
Předmět zeměpis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověka příroda:
- chemie: znečištění atmosféry, hydrosféry, biosféry,…
- fyzika: sluneční soustava, vesmír, …
- přírodopis: rozšíření živočichů a rostlin, biotopy, CHKO, národní parky, …
Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány i na předměty z ostatních vzdělávacích oblastí:
- matematika: měřítko mapy, převody jednotek, práce s grafy, diagramy, …
- ICT: zdroj aktuálních informací a jejich zpracování
- dějepis: kultura národů, historie států,…
Předmětem prolínají průřezová témata:
- VDO: občanská společnost a stát; formy participace občanů v politickém životě; principy
demokracie
- OSV: rozvoj schopností poznávání; seberegulace, sebeorganizace; kreativita; poznávání
lidí; mezilidské vztahy; komunikace; kooperace; řešení problémů a rozhodovací
dovednosti; hodnoty, postoje
- EV: ekosystémy; základní podmínky života; problémy životního prostředí; vztah člověka
k prostředí
- MDV: kritické čtení a vnímání mediálního sdělení; interpretace vztahu mediálního
sdělení a reality; stavba mediálního sdělení; tvorba mediálního sdělení; práce
v realizačním týmu
- EGS: objevování Evropy, světa
- MKV: kulturní diference; lidské vztahy; etnický původ; multikulturalita; principy
solidarity

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
- žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojují získané
poznatky do širších celků, nalézají souvislosti
- žáci získané poznatky kriticky posuzují, porovnávají a formulují závěry
- žáci poznávají smysl a cíl učení, mají pozitivní vztah k učení
Učitel vede žáky:
- k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací
- k používání odborné terminologie
- k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi
- k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů
Kompetence komunikativní
- žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřují se souvisle
a kultivovaně v písemném i ústním projevu
- žáci se učí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují
Učitel vede žáky:
- ke komunikaci mezi sebou a učitelem a k dodržování předem stanovených pravidel
vzájemné komunikace
- k naslouchání a respektování názorů druhých
- k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem
záznamů v písemné i mluvené podobě
Kompetence k řešení problémů
- žáci jsou schopni pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace, diskutovat o
možnostech řešení
- žáci se učí myslet kriticky, jsou schopni hájit svá rozhodnutí
Učitel vede žáky:
- k vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů
- k využívání metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci
- k argumentaci, k diskusi na dané téma, k obhajování svých výroků
- k odpovědím na otevřené otázky
- k práci s chybou
Kompetence sociální a personální
- žáci spolupracují ve skupinách na základě vytvořených pravidel, upevňují dobré
mezilidské vztahy, pomáhají si a jsou schopni o pomoc požádat, učí se vzájemnému
naslouchání
Učitel vede žáky:
- k využívání skupinového a inkluzivního vyučování
- k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání
- k ochotě pomoci a o pomoc požádat
- k spoluúčasti na vytváření kritérií hodnocení a k následnému hodnocení svých výsledků
- k dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů
- k občanské odpovědnosti za vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj v lokálním a
globálním měřítku

Kompetence občanské
- žáci respektují názory druhých, uvědomují si svá práva a povinnosti ve škole i mimo
školu
- žáci se rozhodují zodpovědně podle dané situace
- žáci chápou základní environmentální problémy, respektují požadavky na kvalitní životní
prostředí, jednají v zájmu trvale udržitelného rozvoje
Učitel vede žáky:
- k dodržování pravidel slušného chování
- k pochopení práv a povinností v souvislosti s principem trvale udržitelného rozvoje
- k tomu, aby brali ohled na druhé
- k vytváření osobních představ o geografickém a životním prostředí
Kompetence pracovní
- žáci jsou seznámeni s pravidly bezpečného chování v terénu
- žáci jsou vedeni k efektivní práci
Učitel vede žáky:
- k dodržování pravidel bezpečného chování v terénu
- k vyhledávání a využívání různých zdrojů informací

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Zeměpis
Ročník: 6.
Výstup

Učivo

objasní postavení Slunce ve
- postavení Země ve vesmíru
vesmíru a popíše planetární
systém a tělesa sluneční soustavy
- charakterizuje polohu, povrch,
pohyby
Měsíce, jednotlivé fáze Měsíce
- aplikuje poznatky o vesmíru a o
sluneční soustavě v pohledu na zemské
těleso
- orientuje se na hvězdné obloze
- rozumí pojmům: planeta, hvězda,
planetky, měsíce, meteorická tělesa,
komety, Galaxie, cizí galaxie
- tvar a pohyby planety Země
používá v praktických příkladech
znalosti o kulatosti planety Země
orientuje se v přírodě podle Slunce
hodnotí důsledky otáčení Země
kolem vlastní osy a oběhu Země
kolem Slunce pro praktický život na
Zemi
- vysvětlí délku trvání dnů a nocí na
Zemi a pravidelné střídání ročních
období
- vysvětlí podstatu polárního dne a
noci
- dokáže v praxi využít znalosti o jarní
a podzimní rovnodennosti, zimním a
letním slunovratu v praxi
-

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata,
projekty, exkurze

Poznámky

MDV – snímky z kosmu
rozvoj představivosti a fantazie dětí
OSV – komunikace, naslouchání
F – sluneční soustava, skupenství látek
Čj – Galaxie x galaxie
Př – život ve vesmíru
D – stáří kosmu, existence lidstva
M – jednotky vzdáleností, porovnávání
velikosti planet

EGS – důsledky pohybů Země pro život
lidí na světě
OSV – otázka vlastního názoru na tvar,
pohyby Země v minulosti
MDV - aktuality
M – porovnávání rozměrů Slunce,
Měsíce, Země
F – gravitační síla Země
D – vývoj poznání o tvaru Země
Ov – kalendář
Př – roční období – změny v přírodě,
život na Měsíci
Čj – 2 významy slova den

Pro žáka v 6. ročníku je velmi těžké
pochopit pohyby Země, a proto by
měl být důraz kladen na názorné
pomůcky

- používá glóbus jako zmenšený a
zjednodušený model planety Země
k demonstraci rozmístění oceánů,
kontinentů a základních tvarů
zemského povrchu

- glóbus
- měřítko glóbu

používá různé druhy plánů a map,
umí je orientovat, přepočítávat
vzdálenosti podle různých měřítek
- seznámí se se znázorněním výškopisu a
polohopisu na mapách
- prokáže aktivní znalost smluvených
značek, vrstevnic, výškových kót,
nadmořské výšky, hloubnic
- vyhledá potřebné informace v
mapových atlasech, orientuje se
v jejich obsahu a rejstřících

různé druhy plánů a map, jejich
měřítko
- obsah a grafika map, barvy,
výškopis, polohopis a vysvětlivky
(mapový klíč)
- orientace plánu a mapy vzhledem
ke světovým stranám
- přepočet vzdáleností
- práce s atlasem

- používá zeměpisnou síť a s pomocí
zeměpisných souřadnic určuje na
glóbusu i mapě absolutní
(matematickou) geografickou polohu
jednotlivých lokalit na Zemi
- vysvětlí příčiny rozdílného času
jednotlivých míst na Zemi, pochopí
účel časových pásem a úlohu hlavního
a 180. poledníku pro určování času na
Zemi
dokáže stanovit místní čas
- rozumí pojmům:poledník, místní
poledník, hlavní poledník, rovnoběžka,
zemský rovník, zeměpisná síť,
nadhlavník, obratníky, polární
kruh,datová mez
vysvětlí pojem krajinná sféra
- orientuje se v objektech, jevech a
procesech v jednotlivých složkách

- poledníky
- rovnoběžky
- zeměpisné souřadnice
- zeměpisná síť
- určování absolutní (matematické)
geografické polohy
- určování časových pásem

-

-

-

krajinná sféra Země a její složky
pevninské a oceánské tvary
zemského povrchu

EGS – model Země
OSV – spolupráce při měření,
výpočtech
M – práce s měřítkem, převody
jednotek, poměr
Čj – skloňování slova glóbus
MDV – zdroj informací – mapy,
aktuality
OSV – týmová spolupráce
EGS – pohled na svět, ve kterém žiji
M – práce s měřítkem, převody
jednotek, poměr
Př – tématické mapy
D – tématické mapy
Vv – estetická stránka mapy
Čj – názvosloví

Glóbus lze využít i v jiných
předmětech

Lze zařadit zeměpisnou vycházku,
kde žák určuje světové strany podle
busoly, kompasu i jinými způsoby,
pohybuje se v terénu podle azimutu,
vytváří jednoduché náčrtky a plánky
okolní krajiny
K měření vzdáleností využívat i
mapy, které žáci potřebují v životě turistické mapy, plán Turnova

Zeměpisná vycházka – práce s mapou,
orientace v krajině
EGS – časová pásma
M – polokružnice, určování času
Ov – režim dne – časová pásma

Př - vznik krajinných sfér,
endogenní, exogenní děje, horniny a
nerosty, rozmístění fauny a flóry na
Zemi, rozmanitost organismů, živá

Žák by měl být dostatečně
motivován k poznávání krajinné
sféry naší planety, měl by pochopit
potřebnost poznání přírodních

přírodní sféry
rozpoznává souvislost a
vzájemnou podmíněnost mezi
jednotlivými přírodními složkami
krajinné sféry
objasní stavbu zemského tělesa,
dna oceánů
s porozuměním pracuje
s pojmy:počasí, podnebí,
meteorologické prvky, celkový oběh
vzduchu v atmosféře
vymezí a vyhledá na mapách různé
podnebné pásy a porovnává je
- pozoruje, zaznamenává a vyhodnocuje
počasí v místě svého bydliště
seznámí se s rozložením vody na
Zemi
porozumí a vyhledá na mapách
pojmy: oceán, moře, pohyby mořské
vody, vodní toky, ledovce,
podpovrchová voda,bezodtokové
oblasti, jezera, bažiny, umělé vodní
nádrže
popíše složení půdy,půdní typy a
druhy a jejich hospodářské
využití,rozumí pojmům mateční
hornina, humus,eroze půdy
vysvětlí význam, využití a ochranu
půdy,příčiny úbytku půdy na světě
objasní uspořádání bioty
v závislosti na zeměpisné šířce a
nadmořské výšce
vymezí geografická šířková pásma
na Zemi
- seznámí se s vlivy člověka na přírodní
prostředí

-

-

význam jednotlivých přírodních
složek na Zemi

složka půdy, člověk v různých životních podmínek pro život člověka
podmínkách, ekosystémy, fotosyntéza
Čj – četba, synonyma – podnebí, klima
F – teplota, tlak, hustota, změny
skupenství
Ov – šetření vodou, čistota ovzduší
M – nadmořská výška
D – časová představa o pohybu
kontinentů
Vv – tvorba projekt
ENV – klimatické změny, ekosystémy,
význam vody, kvalita ovzduší,
podmínky pro život
EGS – propojení složek přírodní sféry,
oteplování, rozšiřování pouští
OSV – zájem o okolí, rozvoj kritického
myšlení, řešení problémů
Projekt vodní plocha zátopová oblast

-

určí geografickou polohu
jednotlivých oceánů, světadílů podle
zeměpisných souřadnic i z hlediska
polohy na zemských polokoulích a v
podnebných pásech
porovná rozlohu jednotlivých
oceánů a světadílů
popíše a srovnává při interpretaci
obecně zeměpisných map členitost a
typické znaky přírodních poměrů
jednotlivých oceánů, světadílů
- charakterizuje význam a hospodářské
využití oceánů
- seznamuje se s ekologickou
problematikou moří a oceánů

- absolutní (matematická) a relativní
geografická poloha, rozloha, členitost
a přírodní poměry oceánů, světadílů

M – výsečové diagramy
Žáci by měli využívat různé zdroje
D – objevné cesty
poskytující obrazovou dokumentaci
Př – vliv geografické polohy na život ve
světadílech a v oceánech, ekologické
katastrofy, využití oceánů
ENV – podmínky života na Zemi,
ekologická problematika oceánů
EGS – využití oceánů
MDV – aktuality

- určí geografickou polohu a vyhledá na
mapách polární oblasti
- uvede význam Arktidy a Antarktidy
-seznámí se s globálními problémy, které
těmto oblastem hrozí
-posoudí význam mezinárodní politické
a vědecké spolupráce při výzkumu a
využívání polárních oblastí

- Zeměpis světadílů – polární oblasti

D – dobývání pólů
Př – fauna, flóra
M – rozbor klimatodiagramu
Čj - četba
ENV – klimatické změny, podmínky
života
EGS – oteplování, mezinárodní
spolupráce a výzkum
MDV – aktuální stav
MKV – spolupráce mezi národy
OSV - spolupráce
D – nejstarší osídlené oblasti, historie
jednotlivých území, kolonizaceotroctví, význam zemědělství v historii,
vývoj obchodu
Ov- lidská práva, vzdělání
Rv – životní styl
Př – podmínky života na Zemi, nerostné
suroviny, podmínky pro zemědělství
M – rozbor grafů, kartogramů,
porovnávání čísel
Cj – různá písma, pozdrav v cizím

- dokáže na mapě lokalizovat významné
geografické pojmy, s kterými se
seznámí
- provede regionalizaci v jednotlivých
světadílech, vytyčí společné znaky
daného regionu a provede porovnání
jednotlivých regionů
- vyhledá a provede stručnou
charakteristiku nejvýznamnějších států
jednotlivých oblastí

-

Zeměpis světadílů – Afrika,
Austrálie a Oceánie - poloha,
rozloha, členitost pobřeží, povrch,
podnebí, vodstvo, rostlinstvo,
živočišstvo, přírodní zdroje,
obyvatelstvo a hospodářství

problémové úkoly: Proč lidé dobývají
polární oblasti? Proč je přísně chrání?
Čím mohou být ohroženy? Kdo se
může dostat do polárních oblastí?

- žáci sami shromažďují obrazovou
dokumentaci k jednotlivých
světadílům, tvorba koláží
- efektivní jsou stolní hry – domino,
pexeso, kvarteto – lze zhotovit při
výtvarné výchově

jazyce
Vv – tvorba pexesa, kvarteta
ENV – využívání přírodních zdrojů –
vyčerpatelnost, životní podmínky pro
osídlení, možnost ohrožení podmínek
pro život
EGS – mezinárodní spolupráce,
organizace, globalizace – nadnárodní
firmy, výrobky na pultech obchodů,
možnost života v jiných státech světa
MDV – aktuality
MKV – tolerance, rasismus, xenofobie,
diskriminace
OSV – demokratický způsob řešení
konfliktů, mezilidské vztahy, řešení
problémů, poznávání lidí
VDO - dodržování lidských práv
a svobod, forma vlády, principy
demokracie
- zopakuje si probírané učivo,
systematicky si utřídí poznatky, a vytvoří
si celkový náhled na geografické učivo

- opakování

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Zeměpis
Ročník: 7.
Výstup

Učivo

- provede regionalizaci v jednotlivých
Zeměpis světadílů – Amerika, Asie,
světadílech, vytyčí společné znaky
Evropa
daného regionu, provede porovnání
jednotlivých regionů
- vyhledá a pojmenuje vybrané modelové
státy, hlavní a významná města
vyhledá na mapách hlavní
soustředění osídlení a hospodářských
Amerika - fyzickogeografická sféra
činností v jednotlivých světadílech,
v regionech a modelových státech,
Amerika – socioekonomická sféra,
popíše a porovná jejich sektorovou,
regionalizace,char. států
odvětvovou a územní strukturu a
zvažuje souvislost s přírodními
Amerika – charakteristika států
poměry
seznámí se s mezinárodními
Asie – fyzickogeogr. +
organizacemi
socioekonomická charakteristika
vyhledá na mapách
nejvýznamnější oblasti cestovního
Asie – regionalizace, státy
ruchu v jednotlivých světadílech
dokáže na mapě lokalizovat
Evropa – fyzickogeogr. +
významné geografické pojmy,
socioekonomická charakteristika
s kterými se seznámí
Evropa – regionalizace, státy

Mezipředmětové
vztahy
průřezová témata
projekty, exkurze

Poznámky

ENV – stav životního
prostředí, další vývoj,
ochrana, možnost změny
VDO – prvky
demokracie, forma vlády,
orientace ve světě
OSV - komunikace s
jinými národy, rozvoj
schopností poznávání,
kreativní myšlení, diskuze
nad problémy
EGS – život v evropském
i mezinárodním prostoru,
integrace, spolupráce
zemí, postavení ČR, vliv
globálních problémů,
cestování
MKV – kultura a tradice,
rasismus, návštěvy v
zahraničních rodinách
MDV - aktuality, zdroj
informací, obrazového
materiálu
Př – lidská populace,
lidské rasy, podmínky
života na Zemi, vliv
osídlení na krajinu, obživa
obyvatelstva, produkty
rostlinné a živočišné

- podrobněji se seznámí se státy střední
Evropy
- zaměří se na mezinárodní organizace,
ve kterých je ČR členem
Od 1.9.2010
FG – finanční gramotnost
SV – Sexuální výchova
ETV – Etická výchova

výroby, suroviny pro
textilní a potravinářský
průmysl, hlad, HIV
D – nejstarší osídlené
oblasti,vznik prvních
měst, vývoj urbanizace,
průmyslová revoluce –
významné technické
objevy, průmyslový
pokrok, význam
zemědělství v historii,
význam objevných
plaveb, obchod s cizími
zeměmi v minulosti,
rozvoj služeb, kláštery a
univerzity jako centra
vzdělanosti v minulosti
Ov – lidská práva, pokrok
lidstva, šetření
surovinami, bezpečnost
dopravy, význam vzdělání
pro člověka, zdravý
životní styl
Rv- rozdílné podmínky
života lidí v různých
částech světa – city x
slum
Cj – základní konverzační
témata, pozdrav v cizích
jazycích, zdroj informací
M – rozbor grafů,
kartogramů, porovnávání
čísel, určování hustoty
zalidnění, průměrné
hodnoty, jednotky plochy
Ch – využití nerostných
surovin, chemický
průmysl, petrochemie,
složení výfukových plynů,

katalyzátory
F – typy elektráren,
rychlost dopravních
prostředků
Pč – suroviny pro
přípravu pokrmů
Projekt kuchyně Evropy
- zopakuje si probírané učivo,
systematicky si utřídí poznatky, a
vytvoří si celkový náhled na
geografické učivo

- opakování
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Zeměpis
Ročník: 8.
Výstup

Učivo

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata,
projekty, exkurze

určí absolutní geografickou
polohu České republiky
vyhodnotí relativní geografickou
polohu České republiky podle různých
kritérií
porovná rozlohu České republiky
s rozlohou vybraných států světa a s
rozlohou sousedních států
- popíše s pomocí obecně zeměpisných a
tématických map vznik a vývoj reliéfu,
určí a vyhledá horopisné celky,
charakterizuje podnebí, vodstvo, půdy,
rostlinstvo a živočišstvo
- zhodnotí stav životního prostředí,
vymezí NP a CHKO a pochopí jejich
důležitost
vyhledá, popíše a zdůvodňuje na
mapách největší a nejmenší
soustředění obyvatelstva v České
republice
vyhledá na mapách největší a
nejvýznamnější sídla v České
republice a určí jejich lokalizační
faktory
- srovnává ukazatele o lidnatosti,
rozmístění, pohybu a struktuře
obyvatelstva České republiky se
sousedními státy
- vyhledá aktuální demografické údaje

- absolutní geografická poloha (poloha v
zeměpisné síti), relativní geografická
poloha, rozloha, členitost povrchu
a přírodní poměry České republiky

ENV – stav přírody, ochrana,
předpoklad vývoje
EGS – poloha státu na mapě světa,
orientace

-

Př – geologická stavba, ochrana
přírody
M – porovnávání rozlohy
F – atmosférické prvky
Projekt : Ochrana přírody

rozmístění obyvatelstva a sídelní
poměry České republiky

OSV – jednání s lidmi jednotlivých
národů, vlastní názor, naslouchání, ,
národnostní menšiny, rasismus,
xenofobie
EGS – vzájemné vztahy mezi národy,
cestování, návštevy v zahraničních
rodinách
MDV – zdroj informací, obrazových
materiálů, aktuality
MKV – kultura a tradice
Český jazyk – nářečí
M – hustota obyv.
Př- vliv osídlení na krajinu

Poznámky

Od 1.9.2010
FG – finanční
gramotnost
ETV – Etická výchova

týkající se své obce, zpracovává je,
vyhodnocuje a pokouší se o prognózu
dalšího vývoje
- rozlišuje a porovnává předpoklady,
rozmístění a perspektivu
hospodářských aktivit
v České republice
- hospodářství České republiky
charakterizuje po jednotlivých
oblastech: průmysl, zemědělství,
doprava a spoje, služby, cestovní ruch,
zahraniční obchod
- zhodnotí postavení své obce v rámci
hospodářství celé republiky

-

lokalizuje na mapách jednotlivé
regiony a administrativní celky
v České republice,
charakterizuje přírodní podmínky,
hospodářství, zvláštnosti, kulturní
zajímavosti jednotlivých regionů a
porovnává jejich hospodářskou
funkci a vyspělost

- zjistí historii, statistické údaje
vztahující se k obci
- popíše a posoudí regionální
zvláštnosti, typické znaky přírody,
osídlení, hospodářství a kultury

D - vznik prvních měst, vývoj
urbanizace
rozmístění hospodářských činností
České republiky

regiony České republiky

místní region České republiky

ENV – vliv hospodářství na životní
prostředí - těžba, průmyslové závody,
doprava, cestování
OSV – vytvoření názoru na stav
hospodářství
EGS – postavení hospodářství
v rámci EU a světa, rozvoj služeb
MDV – reklama, zdroj informací,
aktuality
Ch – využití nerostných surovin,
chemický průmysl, petrochemie
D – historie průmyslu
Př- obživa obyvatelstva, produkty
rostlinné a živočišné výroby, fosilní
paliva, suroviny pro textilní a
potravinářský průmysl,
F – typy elektráren
ENV – stav životního prostředí
OSV - spolupráce, obhajoba vlastního
názoru
EGS – euroregiony, spolupráce v
rámci EU - finance
MDV - sběr, třídění, hodnocení hosp.
údajů, srovnání regionů
D – historie regionů
Ch – průmysl regionů
Čj – významné osobnosti
M – práce s daty
Př - krajina, stav přírody
Exkurze: Průmyslový závod
ENV – stav životního prostředí,
krajiny
VDO – život v regionu
EGS – postavení oblasti v rámci
regionu, evropská spolupráce

místního regionu a jejich možné
perspektivy
- pracuje aktivně s turistickou mapou
místního regionu

MDV - sběr, třídění, hodnocení hosp.
údajů, hodnocení podle jednotlivých
kriterií
OSV – řešení problémů místní oblasti
D – historie regionu
Ch – průmysl regionu
Čj – významné osobnosti
M – práce s daty
Projekt: region Sokolovsko
Region Bukovany

- zopakuje si probírané učivo,
systematicky si utřídí poznatky, a
vytvoří si celkový náhled na
geografické učivo
Změny k 1/9 2013

opakování

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Zeměpis
Ročník: 9.
Výstup

Učivo

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata,
projekty, exkurze

pracuje aktivně s tématickými
mapami obsahujícími informace o
obyvatelstvu, sídlech a hospodářských
činnostech v celosvětovém měřítku
- rozlišuje a posuzuje předpoklady a
lokalizační faktory sídel a
hospodářských aktivit na konkrétních
regionálních příkladech
- orientuje se v počtu a rozmístění lidí na
Zemi, vyhodnocuje aktuální
demografické ukazatele
- popisuje rozmístění lidských ras, národů,
jazyků, náboženství, lidských sídel,
nejvýznamnějších aglomerací
- určí a vyhledá hlavní oblasti
světového hospodářství
porovnává a lokalizuje na mapách
hlavní (jádrové) a vedlejší (periferní)
oblasti světového hospodářství
- vymezí kritéria hodnocení vyspělosti
státu
uvede, vyhledá a charakterizuje příklady
států podle stupně rozvoje

společenské, sídelní a hospodářské
poměry současného světa

Př – lidská populace, lidské rasy, podmínky
života na Zemi, vliv osídlení na krajinu, obživa
obyvatelstva, produkty rostlinné a živočišné
výroby, fosilní paliva, suroviny pro textilní a
potravinářský průmysl, podvýživa, hla, HIV
D – nejstarší osídlené oblasti, zvyšování tempa
růstu obyvatelstva od 19. st. – demografická
revoluce, vznik prvních měst, vývoj
urbanizace, průmyslová revoluce – významné
technické objevy, průmyslový pokrok, význam
zemědělství v historii, vývoj dopravy, význam
objevných plaveb, obchod s cizími zeměmi
v minulosti, rozvoj služeb, kláštery a univerzity
jako centra vzdělanosti v minulosti
Ov – lidská práva, pokrok lidstva, konzumní
způsob života, šetření surovinami, bezpečnost
dopravy, význam vzdělání pro člověka, volba
povolání, zdravý životní styl
Rv- rozdílné podmínky života lidí v různých
částech světa – city x slum
Cj – základní konverzační témata, pozdrav
v cizích jazycích, zdroj informací
M – rozbor grafů, kartogramů, porovnávání
čísel, určování hustoty zalidnění, průměrné
hodnoty, jednotky plochy
Ch – chemizace v zemědělství – vliv na
přírodu, kvalitu potravin – vitamíny, využití
nerostných surovin, chemický průmysl,
petrochemie, složení výfukových plynů,
katalyzátory

-

Poznámky

Od 1.9.2010
FG – finanční
gramotnost
SV – Sexuální
výchova
ETV – Etická výchova

státy světa,
- orientuje se na politické mapě světa
hlavní mezinárodní politické,
- uvede aktuální počet států současného
bezpečnostní a hospodářské
světa, vyhledá na politické mapě světa
organizace a seskupení
nově vzniklé státy
- rozlišuje a porovnává státy světa podle
zeměpisné polohy, počtu obyvatelstva,
hlediska svrchovanosti,
státního zřízení a formy vlády,
správního členění
- uvádí příklady různé míry demokracie ve
světě
- lokalizuje aktuální příklady politických,
národnostních a náboženských konfliktů
ve světě
- uvede příklady nejvýznamnějších
politických, vojenských a
hospodářských seskupení

F – parní stroj, typy elektráren, jaderná reakce,
rychlost dopravních prostředků
Pč – suroviny pro přípravu pokrmů
ICT – zdroj inforamcí
MKV –historie, tradice, kultura a rozmanitost
různých etnik
OSV – vztahy mezi lidmi, dopovědné řešení
problémů, diskuse na dané téma, skupinová
práce
ENV – vztah k přírodě, vliv hospodářství na
krajinu a životní prostředí, ochrana přírody
EGS – život v mezinárodním prostoru,
globalizace, závislost sv. hospodářství na těžbě
ner. surovin, vyčerpatelnost ner. surovin,
šetření
MDV – zdroje informací, aktuality
M – zpracování statistických údajů
Ov- státní zřízení, forma vlády, principy
demokracie, náboženství, národnostní menšiny,
příčiny válek, možnosti řešení konfliktů,
mezinárodní spolupráce
D – vznik států v minulosti, vývoj počtu států
Př – vliv přírodních podmínek na osídlení
Cj – zdroj informací
ICT – zdroj inforamcí
VDO – prvky vlády, demokracie, totalita,
vztahy mezi státy světa
OSV - řešení problémových úkolů – formulace
svého názoru,
MKV – politické a sociální konflikty,
tolerance, výchova proti rasismu
EGS – mezinárodní spolupráce, orientace
v evropském a mezinárodním prostoru,
nebezpečí terorismu
MDV – aktuality, zdroj informací media,tisk

-

vymezí globální problémy, hledá
jejich příčiny, diskutuje o možných
důsledcích a hledá řešení

rozlišuje vzhled, funkci a znaky
přírodních a kulturních krajin, uvede
konkrétní příklady
posuzuje působení přírodních
krajinotvorných procesů a vzájemný
vztah mezi přírodou a lidskou
společností na krajinu a na životní
prostředí
- zhodnotí jak společenské a hospodářské
vlivy lidské společnosti působí
dlouhodobě v prostoru a v čase na
krajinu a životní prostředí, uvede kladné
a záporné příklady
- zhodnotí dodržování zásad ochrany
přírody a životního prostředí na lokální i

-

globální problémy současného světa

ICT – zdroj informací
Př – podvýživa, hlad, AIDS, kyselé deště,
oteplování, ekologické katastrofy, rozšiřování
pouští, vyčerpatelné nerostné suroviny, kácení
tropických deštných lesů, fotosyntéza
Ch – skleníkový efekt, kyselé deště, složení
atmosféry, ozón, oteplování, výfukové plyny,
ropné havárie, nerostné suroviny, jiné zdroje
energie, pitná voda – znečištění
D – rozvoj společnosti, změny krajiny, života
lidí v průběhu času
F – alternativní zdroje energie, rozvoj techniky
Ov – mezinárodní spolupráce, pokrok lidstva,
šetření surovinami
ENV – vývoj přírodního obrazu světa, aktivní
řešení problémů životního prostředí, trvale
udržitelný rozvoj
EGS – globalizace, globální úroveň
uvažováník, důsledky gl. problémů pro
každého z nás
OSV – vlastní zodpovědnost při řešení
problémů, komunikace, hlednání kompromisu
Projekt – Globální problémy
ENV –ochrana přírody, trvale udržitelný rozvoj
MDV – kritické vyhodnocení informací
EGS – globální úroveň životního prostředí –
možnosti zlepšení
OSV - osobní zodpovědnost za jednání
v okolním prostředí

Př – životní prostředí, ekologie, vliv prostředí
na zdraví lidí, život v přírodní a kulturní krajině

globální úrovni
navrhne možná řešení problematiky
životního prostředí
- provede prostorové rozmístění
hlavních ekosystémů
porozumí pojmům ekologie, trvale
udržitelný rozvoj
- ovládá základy praktické topografie
a orientace v terénu
- aplikuje v terénu praktické postupy
při pozorování, zobrazování a
hodnocení krajiny

-

• cvičení a pozorování v terénu
místní krajiny, geografické
exkurze – orientační body, jevy,
pomůcky a přístroje; stanoviště,
určování hlavních a vedlejších
světových stran, pohyb podle
mapy a azimutu, odhad
vzdáleností a výšek objektů
v terénu; jednoduché
panoramatické náčrtky krajiny,
situační plány, schematické
náčrtky pochodové osy,
hodnocení přírodních jevů a
ukazatelů
•

-

zopakuje si probírané učivo,
systematicky si utřídí poznatky, a
vytvoří si celkový náhled na
geografické učivo
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ochrana člověka při ohrožení
zdraví a života – živelní
pohromy; opatření, chování
a jednání při nebezpečí
živelních pohrom
v modelových situacích

opakování geografického učiva na
základní škole

M –měřítko, poměr
CH – živelné pohromy, chemické složení
bojových plynů
Př – příroda v místní krajině – stav, ochrana,
ohrožení zdraví a života člověka
Vv – náčrtky, plánky
VDO – orientace v terénu, práce s mapou
MDV – sběr, třídění, zpracování informací
ENV – pohyb v přírodě
EGS – živelné pohromy, nebezpečí terorismu

HUDEBNÍ VÝCHOVA
Charakteristika vyučovacího předmětu na 2.stupni
Vzdělávání v oboru hudební výchova směřuje k :
- vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím
vokálních instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových i jiných aktivit
- chápání hudebního jazyka jako specifické formy komunikace
- získávání orientace v širokém spektru hudebních stylů a žánrů současnosti a minulosti
- pochopení různorodé hudební kultury různých národů a národností
- rozvoji žákovy celkové hudebnosti
Časové vymezení předmětu:
- 6. - 9. ročník – 1 hodina týdně
Organizační vymezení předmětu:
Výuka probíhá v jednotlivých třídách. Formy a metody práce se užívají podle charakteru
učiva a cílů vzdělávání:
- skupinové vyučování
- samostatná práce
- kolektivní práce

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení
Žáci
- podle individuálních hudebních schopností a dovedností vyhledávají a třídí informace
- používají obecně užívané hudební termíny
- získané znalosti propojují do souvislostí
Učitel
- vede žáky k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací
- k používání odborné terminologie
- k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi
- k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů
- stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu
Kompetence k řešení problémů
Žáci
- na základě individuální hudební vyspělosti postihují z hudebního proudu znějící
skladby významné sémantické prvky, srovnávají je, slovně charakterizují,
hledají spojitosti mezi vlastní hudební zkušeností a zkušeností autora předávané
hudebním dílem
- samostatně a kriticky přemýšlejí
- žákům je předkládán dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů
- při zadání úkolu žáci rozpoznají problém a hledají nejvhodnější způsob řešení

Učitel
- vede žáky ke správným způsobům řešení problémů
- s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení

Kompetence komunikativní
Žáci
- při práci ve skupině dokáže žák vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a
tolerovat názor druhých
Učitel
- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat
- zajímá se o náměty a názory žáků
Kompetence sociální a personální
Žáci
- efektivně spolupracují, respektují názory jiných
- žáci se učí objektivním přístupem zhodnotit svoji práci i práci ostatních, učí se chápat
odlišné kvality svých spolužáků
- učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností
kladně ovlivňovat kvalitu práce
Učitel
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- umožňuje každému žákovi zažít úspěch
Kompetence občanské
Žáci
- respektují názor druhých
- chrání a oceňují naše kulturní tradice
- aktivně se zapojují do kulturního dění
Učitel
- vytváří prostor pro žáky, aby reflektovali společenské dění
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé

Kompetence pracovní
Žáci
- při samostatné práci jsou žáci vedeni ke koncentraci na pracovní výkon, jeho
dokončení a dodržují vymezená pravidla
- žáci si vytváří pozitivní vztah k hudebním činnostem
Učitel

- vyžaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů a termínů

Průřezová témata:

EV - vztah člověka k přírodě
EGS - jsme Evropané
- Evropa a svět nás zajímá
OSV -

poznávání lidí
kreativita
sebepoznání a sebepojetí
komunikace
hodnoty, postoje
rozvoj schopností poznávání
řešení problémů a rozhodovací dovednosti
kooperace

MDV - schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty z médií
VDO - slušnost, tolerance, aktivita, samostatnost

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Ročník: 6.
Výstup

Učivo

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty Kurzy

Hudebně pohybové činnosti

- pohybem vyjadřuje pochodový, polkový a
valčíkový rytmus
- umí taktovat dvoučtvrťový a tříčtvrťový takt
- dokáže pohybem vyjádřit obsah písně

- správně rytmicky doprovází jednoduchou píseň na
Orfovy nástroje
- má rytmické cítění a rytmickou paměti
- dokáže vytvořit vlastní rytmické motivy, předehry,
mezihry a dohry

- pochod, polka, valčík, mazurka

- hra na dirigenta a orchestr
- dramatizace písní
- vánoční koledy – dramatické ztvárnění
Instrumentální činnosti
- reprodukce známých písní s důrazem na první
a druhou dobu taktu (Já husárek malý; Koulelo
se, koulelo; Malé kotě)
- rytmické hádanky, rytmické ozvěny, rytmická
hra na tělo
- rytmické hud. formy – pochod, polka, valčík
- analytická práce s písní, jednoduchá písňová
forma
- tvoření jednoduchých partitur pro Orfowy
nástroje

OSV – umění jako
prostředek komunikace

dějepis – vznik křesťanství
OSV – estetika mezilidských
vztahů

TV – hud. poh. činnosti:
krok pochodový, valčíkový,
polkový
OSV – rozvoj smyslového
vnímání, obecná kreativita
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Poznámky

Výstup

Učivo

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty Kurzy

- sluchem rozliší zvuk vybraných hudebních nástrojů
a dovede je pojmenovat
- rozliší skladbu vokální a instrumentální
- umí rozlišit lidovou a umělou píseň, melodram,
muzikál, operu a operetu

- seznámí se s obdobím baroka a klasicismu

- seznámí se s vybranými skladbami

- dokáže podle svých individuálních dispozic
intonačně čistě arytmicky přesně zpívat v jednohlase
- umí slovně charakterizovat rozdíl mezi stupnicí a
tóninou

Poslechové činnosti
- poznávání hud nástrojů – rozdělení do skupin
- píseň lidová, umělá
- vokální a instrumentální skladba
- melodram
- muzikál
- opereta, opera
G. F Händel – poslech skladeb
- Opera – nově vzniklá hud. forma
Claudio Monteverdi

D, Vv – baroko, klasicismus
EGS – vnímání evropské
hudeb. kultury, emotivnost,
prožitek

- symfonie
- koncert
- W. A. Mozart
- J. Haydn
- L. van Beethoven
- B. Smetana
- A. Dvořák
Vokální činnosti
- intonační cvičení --> vzestupná a sestupná
řada tónů, intonace stupnic dur
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Poznámky

Výstup

Učivo

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty Kurzy

- orientuje se v jednoduchém notovém zápisu

Vv – ilustrace písní,
- zpěv lidových písní, práce s notovým zápisem výtvarný záznam melodie,
rytmu
- říkadlo, píseň – rytmické vyjádření textu
EV – citová stránka
písně
osobnosti,
láska k přírodě, vnímání
krásy
VDO – rozvíjet kritické
myšlení, aktivita, kooperace
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Poznámky

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Ročník: 7.
Výstup

Učivo

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty Kurzy

Vokální činnosti
- lidové a umělé písně – dynamika
- při zpěvu využívá správné pěvecké návyky
melodie
- podle individuálních dispozic zpívá intonačně čistě a
rytmus
rytmicky přesně
- výběr písní různých období

Vv, Čj, D
MKV – lid. písně jiných
národů, poznávání kulturních
tradic
EV – citlivý přístup k okolní
krajině, vnímání krásy přírody

Poslechové činnosti
- při poslechu využívá získané zkušenosti
- spojuje poslech s instrumentální nebo pohybovou
činností
- rozpozná hudební nástroje , jejich výrazové
možnosti
- rozpozná rozdíly komorní a symfonické hudby
- zařadí skladbu do příslušného období

Pochod, tanec, vážná hudba k poslechu
Výběr poslechových skladeb různých období

OSV – hudba jako prostředek
komunikace

Baroko – Vivaldi,
Klasicismus - Mozart, Beethoven
Romantismus – Chopin, Schubert
Český romantismus – Smetana, Dvořák
Duchovní a světská hudba

EGS – vnímání evropské hudeb.
kultury

Instrumentální činnosti a
pohybové činnosti
- pohybem reaguje na znějící hudbu s využitím
jednoduchých gest a tanečních kroků
- dokáže využít získaných znalostí a dovedností

Prolínají do ostatních hudebních činností
v průběhu celého šk. roku.

Poznámky

Výstup

Učivo

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty Kurzy

k vytvoření hudebně dramatického vystoupení

- taktování, taneční kroky, vlastní pohybové
ztvárnění – choreografie
- polka, valčík, mazurka
- moderní tance
- dramatizace v hudbě - Vánoce

OSV – obecná kreativita, rozvoj
smyslového vnímání

Poznámky

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Ročník: 8.
Výstup

Učivo

Vokální činnosti
- hlasová a rytmická cvičení
- dodržuje správné pěvecké návyky a
- intervaly
hlasovou hygienu
- rytmický výcvik.
- zpívá intonačně čistě, rytmicky přesně
- zpěv lidových i umělých písní
- respektuje dynamiku písně
(Horo, horo, vysoká jsi; Ej vandrovali hudci,
- umí použít k doprovodu jednoduché nástroje Nezacházej slunce, Řekni kde ty kytky jsou, Stín
katedrál)
- zná pojem akord
- zná jednoduché kytarové akordy
- rozliší durovou a molovou stupnici
- umí zazpívat lidový dvojhlas

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy, Projekty Kurzy

EV – citlivý přístup k přírodě, láska
k místu, kde bydlím,…
ČJ
MKV – tradice a rozmanitost kultur
EGS – vnímání evropské a světové
kultury

- transpozice vzestupné a sestupné řady tónů
(stupnic)
- akord
- příklady v lidové tvorbě

- seznámí se s charakteristickými prvky
džezové hudby
- umí přesně rytmicky zazpívat vybrané písně

-postihuje rytmické, dynamické a výrazové
změny v hudebním proudu

Poslechové činnosti
- letem hudebními dějinami
- poslech různých hud. žánrů, srovnávání,
postihování chrakteristických rozdílů
Pravěk
Starověk
Gotika
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Poznámky

Výstup
- rozliší základní vlastnosti tónu
- sluchem rozliší melodii vzestupnou a
sestupnou

- umí pojmenovat vybrané hudební formy

Učivo

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy, Projekty Kurzy

Baroko – Vivaldi, Bach, Händel -->
opera, oratorium
fuga
suita
concerto grosso
Klasicismus – znaky
J. Haydn – kvarteto
W.A. Mozart – Kl. koncert
Romantismus – Chopin, Schubert, Liszt
Ruská hudba – Čajkovskij
Český romantismus – Smetana - Má vlast
Vývoj moderní hudby – jazz, swing, rock,
country, moderní populární hudba

Instrumentální činnosti

Čj, D, Vv

- Výběr skladeb s výrazně odlišným tempem a
rytmem
- Pochod pro bicí
- píseň Život je jen náhoda
- ragtime – synkopický rytmus
- swing, boogie woogie, blues, jazz rock
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Poznámky

Výstup

- dokáže sestavit pásmo hudby a mluveného
slova

- umí podle individuálních dispozic vytleskat
obtížnější rytmus

Učivo
hudebně pohybové činnosti
Prolínají do ostatních hudebních činností
v průběhu celého šk. roku.
- taktování, taneční kroky, vlastní pohybové
ztvárnění – choreografie
- polka, valčík, mazurka
- jave, cha-cha
- Vánoce - pásmo

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy, Projekty Kurzy

D, Čj, Vv
OSV – umění jako prostředek
komunikace, estetika mezi lidských
vztahů

MKV – původ různých stylů

- pohybem vyjadřuje různé taneční rytmy
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Poznámky

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Ročník: 9.
Výstup

Učivo

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty Kurzy

Vokální činnosti
- dodržuje správné pěvecké návyky a hlasovou
hygienu

- poznává nejstarší hudební památky a umí je zařadit
do historických souvislostí
- orientuje se v jednotlivých hudebních obdobích
- zná charakteristické znaky a umí nalézt souvislosti
z jiných oborů umělecké činnosti

Opakování učiva z předchozích ročníků.
EV – citový vztah k přírodě
- opakování lidových i umělých písní s důrazem
na dynamiku, melodii, rytmus
- letem hudebními dějinami
Výběr písní období:
středověk: Hospodine pomiluj ny
EGS – vnímání evropské
Kdož jsú boží bojovníci
hudební kultury
gregoriánský chorál –
renesance: práce s písní Viva la musica
(tříhlasý kánon)
Fuga trium vocum
baroko: J. S. Bach –
klasicismus: J. Haydn – Intervaly
Beethoven – Óda na radost
romantismus: F. Schubert – Pstruh
Verdi – sbor židů z opery
Nabucco
Hudební žánry 20. století:
vážná hudba: B. Martinů
L. Janáček
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Poznámky

Výstup

Učivo

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty Kurzy

jazz: J. Ježek – Klobouk ve křoví, Ezop
G. Gershwin – Summertime
- podle svých individuálních hudebních dispozic zpívá
divadla malých forem:
kultivovaně a pěvecky správně písně různých žánrů
Suchý a Šlitr – Pramínek vlasů
Krajina posedlá tmou
country: Montgomery, Všichni jsou už
v Mexiku
bluegrass – Panenka (Křesťan)
česká trempská píseň: Rosa na kolejích,
Ascalona
folk: Když mě brali za vojáka
pop a rok: Stín katedrál

VDO – zásady slušnosti,
tolerance, odpovědné
chování
Samostatné a odpovědné
řešení problémů
MKV – tradice a
rozmanitost kultur

Poslechové činnosti
- hudba období středověku:
duchovní hudba, gregoriánský chorál, mše,
madrigal (Thomas Tallis, G. de Machaut)
- při poslechu využívá získaných znalostí a zkušeností - baroko – hlavní znaky, formy, představitelé
- postihuje hudebně výrazové prostředky
(opak.)
- spojuje poslech s pohybovou činností
- adventy – Vánoce, význam lidových tradic, J.
J. Ryba – Česká mše vánoční
klasicismus – znaky, formy, představitelé –
symf. tvorba, komorní, vokální (Haydn,
Beethoven, Mozart)
- český klasicismus: J. Mysliveček, F. X. Brixi,
Stamicové, A. Rejcha, česká hud. emigrace
- romantismus: Chopin, Schuman, Schubert,
Grieg, Brahms, Čajkovskij
- český romantismus: Smetana, Dvořák, Fibich
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Poznámky

Výstup

Učivo

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty Kurzy

- hud. směry 20. století: konkrétní, počítačová,
čtvrttónová: Janáček, Martinů, Hába,
Stravinskij, Debussy, Orff

Instrumentální a pohybové činnosti
Prolínají do vokálních i poslechových činností
během celého školního roku
- hudební výrazové prostředky
- hudební nástroje historické a současné

- postihuje hudební výrazové prostředky
- spojuje poslech s instrumentální nebo pohybovou
činností
- rozpozná hud. nástroje, jejich výrazové možnosti
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Poznámky

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
- pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy
- rozvíjí tvůrčí činnosti, smyslovou citlivost a uplatňování subjektivity
- přistupuje k uměleckému procesu v jeho celistvosti a chápe ho jako způsob poznání a
komunikace
- užívá různých uměleckých vyjadřovacích prostředků včetně nejnovějších
informačních a komunikačních technologií
- rozvíjí především průřezové téma Osobnostní a sociální výchovy ( týká se společného
zaměření na rozvoj smyslového vnímání, kreativity, vnímání a utváření
mimouměleckého estetična) a Výchovy k myšlení v evropských a globálních
souvislostech ( prohlubuje vztah k evropské a světové kultuře)
Časové vymezení vyučovacího předmětu:
- 6. a 7. ročník – 2 hodiny týdně
- 8. a 9. ročník – 1 hodina týdně
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
- výuka probíhá v odborné učebně výtvarné výchovy, v učebnách výpočetní techniky,
v komunitní učebně, v knihovně nebo mimo budovu školy ( práce v plenéru).
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání - skupinové
vyučování, samostatná práce, kolektivní práce, krátkodobé projekty.
Kompetence k učení
- při teoreticky zaměřených hodinách si žáci vytváří takové učební materiály, aby je
mohli dále využívat pro své vlastní učení
- žáci při své tvorbě poznávají vlastní pokroky a při konečném výstupu si dokáží zpětně
uvědomit problémy související s realizací
- strategie • učitel zadává jednotlivé úkoly tak, aby si každý žák mohl sám
zorganizovat vlastní činnost
• učitel využívá kladného hodnocení k motivaci pro další výtvarnou činnost
Kompetence k řešení problémů
- žákům je předkládán dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů
souvisejících s výběrem výtvarné techniky, materiálů a pomůcek
- při zadání úkolu žák rozpozná výtvarný problém a hledá nejvhodnější způsob řešení
- strategie • učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
Kompetence komunikativní
- při práci ve skupině dokáže žák vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a
tolerovat názor druhých
- strategie • učitel klade dostatek prostoru pro střetávání a komunikaci různými

formami ( písemně, pomocí technických prostředků, výtvarnými
prostředky, ..)
• učitel dohlíží na dodržování etiky komunikace ( naslouchání, respektování
originálních, nezdařených názorů, ..)
Kompetence sociální a personální
- učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností
kladně ovlivňovat kvalitu práce
- strategie • učitel dodává žákům sebedůvěru a podle potřeby žákům v činnostech
pomáhá
• učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch
• učitel v průběhu výuky zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých
žáků
Kompetence občanské
- při propagaci školních akcí žáci vytváří plakáty a upoutávky
- žáci prezentují výsledky své práce a účastní se výtvarných soutěží
- strategie • učitel podporuje občanské cítění žáků při vytváření propagačních materiálů
Kompetence pracovní
- při samostatné práci jsou žáci vedeni ke koncentraci na pracovní výkon, jeho
dokončení a dodržují vymezená pravidla
- žáci si vytváří pozitivní vztah k manuelním činnostem
- žáci při práci s výtvarným materiálem dodržují hygienická pravidla
- strategie • učitel vede žáky ke správným způsobům užití materiálu, nástrojů a
vybavení
• učitel požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupů
Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata:
EV - vztah člověka k přírodě
- ekosystémy
- lidské aktivity a problémy životního prostředí
EGS - jsme Evropané
- Evropa a svět nás zajímá
OSV - poznávání lidí
- kreativita
- sebepoznání a sebepojetí
- komunikace
- hodnoty, postoje, praktická etika
- rozvoj schopností poznávání
- řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- kooperace a kompetice
MDV - práce v realizačním týmu
- fungování a vliv médií ve společnosti
- tvorba mediálního sdělení
MKV - lidské vztahy
- multikulturalita
VDO - principy demokracie

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 6.
Výstupy
1 Vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu
vizuálně obrazných elementů zkušeností z
vlastního vnímání, z představ a poznání.
Uplatňuje osobitý přístup k realitě.

Variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů
pro získání osobitých výsledků.

2 Užívá viz. obr. vyjádření k zachycení

zkušeností získaných pohybem, hmatem a
sluchem.

Učivo

Mezipředm. vztahy,
průřezová témata,
projekty, kurzy

Kresebné studie - linie, tvar, objem - jejich
HV - rytmus, melodie
rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v prostoru, OSV - kreativita
jejich vztahy, podobnost, kontrast, rytmus.
Jednoduché plošné kompozice z geometrických
tvarů - spirály, elipsy, řazení, rytmus, prolínání,
množení, vyvažování, přímka, křivka.

Rozvíjení smyslové citlivosti. Souvislost
zrakového vnímání s vjemy ostatních smyslů.
Plastická tvorba - papír, hlína

3 Správně užívá techniku malby, texturu, míchá a Malba.
vrství barvy.

Teorie barev - teplé a studené barvy, barvy
příbuzné.

Poznámky
Např. zátiší,
kresba dle
skutečnosti,
kresba v plenéru.
Např. pocity
vyjádřené linií.

HV - hudební nahrávky
Výtvarný projekt - oči
OSV – rozvoj
schopností poznávání

OSV –sex.vých.,
etická vých.

D - pravěk - starší doba
kamenná - způsob života
Výtvar. projekt pravěké umění ( tvorba
v přírodě, jsem šaman,
pravěké nádoby)

Např. stavba živé
přírody dominantní
prvek,
emocionální
malba, kříženec.
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Výstupy
4 Vytváří společné kompozice v prostoru -

instalace, své představy dokáže převést do
objemových rozměrů.

Učivo
Plastická a prostorová tvorba.
Společná práce na jednom objektu - koordinace,
komunikace.

Mezipředm. vztahy,
průřezová témata,
projekty, kurzy

EV – lidské aktivity a Např. společná
problémy životního
plastika.
prostředí
Výtvar. hra - plody země
OSV - komunikace

5 Dle vlastních schopností užívá perspektivu ve

Nauka o perspektivě ( umístění postav na plochu, velikost objektů)

Čj - Řecko a Řím - báje
a pověsti
D - Egypt
Výtvarný projekt Egypt ( hieratická
perspektiva, kánon
lidské postavy,
hieroglyfy, výzdoba
pyramid, papyrus)
EGS – Jsme evropané

6 K tvorbě užívá některých z metody současného

Třetí prostor budovaný liniemi.

MDV – tvorba
mediálního sdělení

výtvarném vyjádření.

výtvarného umění

Poznámky

Např. shon na
ulici vystřihování a
lepení postav a
objektů na
plochu - společná
práce, ilustrace
řeckých bájí a
pověstí, práce
v plenéru
OSV-sex.vých.Od 1.9.10
Např.vynález
století fantastický stroj technický výkres.

Seznamuje se s některými netradičními
výtvarnými postupy.

7 Zobrazuje vlastní fantazijní představy a odhaluje Subjektivní vyjádření fantastických představ za
interpretační kontext vlastního vyjádření.

využití různorodých materiálů a výtvarných
postupů - kombinované techniky.

VDO –principy
demokracie
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Např. tisk z
koláže, koláž,
těstoviny -

Výstupy

Učivo

Mezipředm. vztahy,
průřezová témata,
projekty, kurzy

Kategorizace představ, prožitků, zkušeností,
poznatků - uplatnění při vlastní tvorbě.

8 Umí využívat znalostí o základních , druhotných Přírodní motivy ( rostliny, neživá příroda,

lepení, barvení,
koření - voňavé
obrázky,
rozfoukávaná
tuš, fantastická
planeta, čemu se
rád věnuji,
papíroryt.
EV - ekosystémy

a doplňkových barvách k osobitému výtvarnému živočichové), člověk, náš svět, vesmír, bytosti,
vyjádření .
události.
Zvětšování ( makrokosmos), zmenšování (
mikrokosmos) - detail, polodetail, celek.

9 Osobitě stylizuje vizuální skutečnost, zvládá

kompozici, dokáže vhodně rozvrhnout hlavní
motivy na ploše.

Lidská figura - tvarová stylizace - Řecko, Řím
Tvarová a barevná kompozice

Poznámky

D - Mezopotámie,
Řecko, Řím
EGS – Jsme Evropané
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Výstupy

10 Využívá dekorativních postupů - rozvíjí si
estetické cítění.

Učivo

Mezipředm. vztahy,
průřezová témata,
projekty, kurzy

Poznámky

Dekorační práce - využití tvaru, linie, kombinace MDV – fungování a vliv
barev a pravidelného střídání lineárních symbolů. médií ve společnosti
Písmo a užitá grafika. Např. plakát, reklama, obal
na CD, obal na knihu, časopis

11 Výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím,
zvykům a svátkům.

Tematické práce - Vánoce, Velikonoce dekorativní předměty, vkusná výzdoba interiéru

ČJ - poezie a próza s
tématem Vánoc

.

OSV – sebepoznání a
sebepojetí, komunikace

Např. můj
kamarád
Od 1.9.10 –
sex.vých.,et.v.

- vystřihování, vosková technika

12 Užívá viz. obr. vyjádření k zachycení vztahu ke Subjektivní výtvarné vyjádření reality.
konkrétní osobě.

Vnímání okolních jevů.

C:\Users\jankr\Desktop\ŠVP a organizace školy\Učební plán a osnovy 2. stupeň\Výtvarná výchova\Výtvarná výchova - 6.roč.doc

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 7.
Výstup
1 Vybírá a pokouší se vytvářet škálu vizuálně
obrazných elementů zkušeností z vlastního
vnímání, z představ a poznání. Uplatňuje
osobitý přístup k realitě.

Učivo
Prvky viz. obr. vyjádření - kresebné etudy objem, tvar, linie - šrafování.

Mezipředm. vztahy,
průřezová témata,
projekty, kurzy

Poznámky

OSV – rozvoj
schopností poznávání

Od 1.9.10 –sex. a
etická výchova

EV- vztah člověka k
prostředí
OSV – rozvoj
Záznam autentických smyslových zážitků, emocí, schopností poznávání
myšlenek.
Sex.vých.

Např. vytrhávaný
reliéfní portrét,
přírodní děje jejich vznik a
průběh - bouře,
mlha, vichřice,
mraky, víry,
sopky.
Např. rok měsíce, kalendář.

Analýza celistvě vnímaného tvaru na skladebné
prvky.

Uvědomuje si možnost kompozičních přístupů a
postupů.
Experimentální řazení, seskupování, zmenšování,
zvětšování, zmnožování, vrstvení tvarů a linií v
ploše i prostoru - horizontála, vertikála, kolmost,
střed, symetrie, asymetrie, dominanta)

2 Užívá viz. obr. vyjádření k zachycení

zkušeností získaných pohybem, hmatem a
sluchem.

Rozvíjení smyslové citlivosti. Přenášení prostoru
na plochu.

3 Správně užívá techniku malby, texturu, míchá a Barevné vyjádření.
vrství barvy.

D - byzantské, arabské
umění
EV- lidské aktivity a
problémy životního
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Výstup

Učivo

Hodnotí a využívá výrazové možnosti barev a
jejich kombinací.

Mezipředm. vztahy,
průřezová témata,
projekty, kurzy

Poznámky

prostředí
Odstín - sytost, tón, harmonie, kontrast, jemné
rozdíly - využití ve volné tvorbě i praktickém
užití ( např. oděv, vzhled interiéru).

4 Učí se rozlišovat působení viz. obr. vyjádření v Kategorizace představ, prožitků, zkušeností,

MKV multikulturalita
OSV - kreativita

5 Snaží se využívat dekorativních postupů -

MDV, ČJ – tvorba
mediálního sdělení
Výtvarný projekt - V
duchu českých tradic

rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně
utvářeného i symbolického obsahu.

poznatků.

Užitá grafika. Písmo - styly a druhy písma.

rozvíjí si estetické cítění.

Tematické práce - Vánoce, Velikonoce, pálení
čarodějnic.

6 Vybírá a kombinuje výtvarné prostředky k

Vlastní prožívání. Interakce s realitou..

OSV – sebepoznání a
sebepojetí – sex.vých.

7 Užívá prostředky k zachycení jevů a procesů v

Událost - originální dokončení situace vyprávění výtvarnými prostředky.

ČJ - literární texty

8 Užívá viz. obr. vyjádření k zaznamenání

Uplatnění subjektivity ve viz. obr. vyjádření.
OSV - kreativita
Např. fantazijní variace na základní tvary písmen.

vyjádření své osobitosti a originality.

proměnách, vývoji a vztazích.

podnětů z představ a fantazie.
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Např. kašírování
- výtvarné
náměty z Asie,
Afriky a
Ameriky masky.
Např. orientační
tabule do
architektury.
Např. vyjádření
pocitů pomocí
barev - špatná a
dobrá nálada
Např. rozvíjení
jednotné výchozí
situace kolorovaná
kresba.
Od 1.9.10-sex.a
etická vých.

Výstup

Učivo

Mezipředm. vztahy,
průřezová témata,
projekty, kurzy

9 Uvědomuje si na konkrétních příkladech

Práce s uměleckým dílem. Experimenty s
reprodukcemi um. děl - hledání detailu,
základních geometrických tvarů, skládání,
deformování, dotváření kresbou a barvou.

EGS – Evropa a svět
nás zajímá
Výtvarný projekt umění středověku

10 Vytváří společné kompozice v prostoru -

Architektura.

D - románský sloh
OSV – poznávání lidí
EGS – Jsme Evropané

Kategorizace poznatků a uplatnění při vlastní
tvorbě a interpretaci. Barevné kompozice
geometrických tvarů, tvarová kompozice.

D - doba gotiky

různorodost zdrojů interpretace viz. obr.
vyjádření.

instalace.
Ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvářených viz. obr.
vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou
formu pro jejich prezentaci.

11 K tvorbě užívá některé metody soudobého
výtvarného umění - počítačová grafika,
fotografie, video, animace.
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Poznámky

Např.
charakteristické
stavby
románského
slohu.
. Např. gotické

vitráže.

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 8.
Výstup
1

Snaží se vytvářet bohatou škálu vizuálně
obrazných elementů zkušeností z vlastního
vnímání, z představ a poznání. Snaží se
uplatňovat osobitý přístup k realitě.
Užívá viz. obr. vyjádření k zaznamenání
vizuálních zkušeností.

Učivo
Kresebné etudy. Etuda s linií jako výtvarným
prostředkem.

Mezipředm. vztahy,
průřezová témata,
projekty, kurzy

Poznámky

OSV - rozvoj schopností
poznávání

Od 1.9.10sex. a etická
vých.

ČJ - ex libris
OSV – řešení problémů a
rozhodovací dovednosti

Ex libris

Různé typy zobrazení ( podhledy, rovnoběžné
promítání).
Praktické ověřování a postupné využívání
kompozičních principů ve vlastní tvorbě

3

Seznamuje se s grafickými technikami

4

Seznamuje se s uměleckým vizuálně obrazným Práce s uměleckým dílem
vyjádřením současnosti i minulosti; vychází při
tom ze svých znalostí historických souvislostí i
z osobních zkušeností a prožitků.

5

Rozvíjí své estetickém cítění - využívá
dekorativních postupů.

Linoryt

D, ČJ - renesance, baroko,
klasicismus, romantismus
EGS – Jsme Evropané
OSV – řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
Tematické práce - Vánoce, Velikonoce - jak se EGS - Evropa a svět nás
slaví v jiných zemích.
zajímá
Výtvarný projekt Písmo, užitá grafika, reklama a propagační
Cestujeme po Evropě
prostředky.
OSV – kooperace a
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Např. vitráž z
barevných
papírů.

Výstup

Učivo

Mezipředm. vztahy,
průřezová témata,
projekty, kurzy

Poznámky

kompetice

6

Snaží se správně uplatňovat techniku kresby a
zachycuje prostor.

Zdokonalování technik kresby - způsoby
stínování, kontrast.

7

Zobrazuje vlastní fantazijní představy a odhaluje Práce s netradičními materiály.
interpretační kontext vlastního vyjádření,
kombinuje výtvarné prostředky a experimentuje
s nimi.

8

Učí se užívat techniku malby, využívá texturu,
míchá a vrství barvy.

Objemové vyjádření námětu barvami doplňkové a lomené barvy, valéry, barvy
podobné a příbuzné. Subjektivní barevná
škála.

9

Užívá perspektivních postupů.

Lineární perspektiva - sbíhavá, úběžníková.

10 K tvorbě užívá některé metody současného

výtvarného umění a digitálních médií počítačová grafika, fotografie, video, animace.

OSV – rozvoj schopností
poznávání – sex.vých.
EV – lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
OSV – sebepoznání a
sebepojetí
Z - mapa světa, obal Země
MKV – lidské vztahy
EV – vztah člověka k
prostředí
D - renesance - objev
perspektivy
Výtvarný projekt - renesance
a její doba

Práce s internetem - vyhledávání www stránek MDV – fungování a vliv
- orientace
médií ve společnosti
Výběr, kombinace a variace ve vlastní tvorbě.
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Např. kresba
zátiší s
geometrickými
a měkkými
tvary.
Např. proměny
všedních
předmětů -PET
lahve.
Např. zátiší,
mnoho zemí jeden svět,
rozdílné kvality
obalu Země.
OSV –
etic.vých.,sex.v.

Výstup

Učivo

11 Učí se využívat znalostí o základních,

Správná technika malby - zvládnutí větší
druhotných a doplňkových barvách k osobitému plochy.
výtvarnému vyjádření.

Mezipředm. vztahy,
průřezová témata,
projekty, kurzy
D - historické souvislosti 2. .
pol. 19. stol. a přelomu 19. a
20. stol.

Technika akvarelu, pastel.
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Poznámky

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 9.
Výstup
1 Snaží se vytvářet bohatou škálu vizuálně

obrazných elementů zkušeností z vlastního
vnímání, z představ a poznání. Uplatňuje
osobitý přístup k realitě.

Učivo
Techniky kresby - tužka, perko, uhel, rudka.
Dynamická kresba. Např. kruh, koloběh vody,
zátiší s jablky, kresba hlavy.

Mezipředm. vztahy,
průřezová témata,
projekty, kurzy
EV – vztah člověka k
prostředí

Poznámky
Např. kruh,
koloběh vody,
zátiší s jablky,
kresba hlavy.

Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu,
prostoru a časovém průběhu ( vyjádření vztahů,
pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty).

2

Využívat znalostí o základních , druhotných a
doplňkových barvách k osobitému výtvarnému
vyjádření .

4

V grafických technikách – učí se zvládat tisk z
výšky.

5 Učí se rozlišovat obsah viz. obr. vyjádření

uměleckých projevů současnosti a minulosti,
seznamuje se s oblastmi moderního umění.
Porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace viz. obr. vyjádření; vysvětluje své
postoje k nim s vědomím osobní, společenské a

Např.
nenarozené
mládě Sex.vých.
Od 1.9.10
Např. PF, ex
libris.

Symbolika barev, mísení barev, působení barev,
vztahy mezi barvami.
Kontrast ( barevný, světelný).
Tisk z výšky - linoryt
Práce s uměleckým dílem - umění 1. pol. 20. stol
a 2. pol. 20. stol. Např. kubismus, surrealismus,
impresionismus.
Seznamují se se současnými trendy výtvarného
umění

EGS – Jsme Evropané
Etická
D - historické souvislosti výchova-od
20. stol.
1.9.10
HV - výtvarné směry 20.
stol. promítající se v
hudbě
OSV – hodnoty, postoje,
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Výstup
kulturní podmíněnosti svých hodnotových
soudů.

6 Užívá viz. obr. vyjádření k zachycení jevů v

Učivo

Mezipředm. vztahy,
průřezová témata,
projekty, kurzy

Při práci s um. dílem hledají a pojmenovávají
základní obrazotvorné prvky a kompoziční
přístupy, porovnávají rozdíly výtvarných
vyjádření ( abstraktní, popisné, alegorické,
symbolické, atd.).

praktická etika
Výtvarná řada - výtvarné
trendy 20. stol.

Společná práce - komunikace.

OSV - komunikace
EV - ekosystémy

proměnách , vývoji a ve vztazích.

Vyjádření procesuálních a kvalitativních proměn.

7 Užívá viz. obr. vyjádření k zachycení

zkušeností získaných pohybem, hmatem a
sluchem.

Reflexe a vztahy zrakového vnímání ostatními
smysly.

OSV – sebepoznání a
sebepojetí

Uplatňování subjektivity ve viz. obr. vyjádření.
Převádění pocitů těla na obrazové znaky s
hledáním vzájemných souvislostí.

8 K tvorbě užívá některé metody současného
výtvarného umění - počítačová grafika,
fotografie, video, animace - a učí se s nimi
zacházet.

9 Užívá viz. obr. vyjádření k zaznamenání
podnětů z představ a fantazie.

Animovaný film - spolupráce, komunikace.

MDV – práce
v realizačním týmu

Reklama a propagační prostředky ( obaly,
plakáty, prostředky doplňkové reklamy,
jednotlivé propagační materiály)
Vytváření obrazových znaků na základě fantazie, OSV – sebepoznání a
kombinací představ a znalostí - rozvíjení
sebepojetí
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Poznámky

Např. Jaká byla
léta minulá? graf, svět po
zemětřesení.
Např. Já kombinovaná
technika plastika,
asambláž,
koláž.

Etická
výchovaod.1.9.10

Např. dotváření
náhodného

Výstup

Zasazuje předměty do neobvyklých souvislostí,
vytváří nové a neobvyklé.

Učivo

Mezipředm. vztahy,
průřezová témata,
projekty, kurzy

schopnosti rozlišovat z jaké vrstvy představivosti
znaky pocházejí.

tvaru podle
svých
fantazijních
představ působivé
barevné
kombinace chiméra.

Prostorová tvorba – modelování.

10 Zvládá zachycení pomíjivého okamžiku skicování.

Práce v plenéru. Krajinomalba.

Poznámky

EV – vztah člověka k
prostředí

Od 1.9.10 etická výchova -

6., 7., 8. a 9. ročník : Žáci zaznamenávají, sledují, dokumentují a prezentují proměny vlastního výtvarného vývoje. Třídí a systematizují
obrazový materiál podle své osobní inklinace. Využívají dostupná média a technické prostředky ( kopírku, magnetofon, fotoaparát, skener,
internet, mikroskop, …). Některé výtvarné činnosti doplňují písemným projevem.
Osvojují si schopnost výtvarné výpovědi - jejího hodnocení, zdůvodnění a obhájení, vedení dialogu, vyjadřování se k tvorbě vlastní i ostatních tolerance k rozdílným způsobům výtvarného vyjadřování. Jsou schopni hodnotit, obhájit a zdůvodnit vlastní výtvarnou výpověď.
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Tělesná výchova - od 1.9.2010
Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět
v 6. 7., 8. a 9. ročníku

2 hodiny týdně

Vzdělávání je zaměřeno na
- regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené pobytem ve škole
- rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu
- poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
- rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví a na osvojování
dovedností jim předcházet nebo je řešit

Předmětem prolínají průřezová témata:
- VDO - angažovaný přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, odpov. chování
- OSV – obecné modely řešení problémů, zvládání rozhodovacích situací, schopnosti
poznávání, sebepoznávání, poznávání lidí a jednání ve specifických rolích a situacích
- MKV – schopnost zapojovat se do diskuze, lidské vztahy,….
- EV – vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví i zdraví
ostatních lidí
- MV – interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, práce v realizačním týmu

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
žáků
Kompetence k učení
Žáci
- poznávají smysl a cíl svých aktivit
- plánují, organizují a řídí vlastní činnost
- užívají osvojené názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře, uživatele
internetu
- různým způsobem zpracují informace o pohybových aktivitách ve škole
Učitel
- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
- stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu
- dodává žákům sebedůvěru
- sleduje pokrok všech žáků

Kompetence k řešení problémů

Žáci
- vnímají nejrůznější problémové situace a plánují způsob řešení problémů
- vyhledávají informace vhodné k řešení problémů
- kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, jsou schopni je obhájit
- uvědomují si zodpovědnost svých rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
- jsou schopni obhájit svá rozhodnutí
Učitel
- s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
- vede žáky ke správným způsobům řešení problémů

Kompetence komunikativní
Žáci
- komunikují na odpovídající úrovni
- si osvojí kultivovaný ústní projev
- účinně se zapojují do diskuze
Učitel
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá
- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat

Kompetence sociální a personální
Žáci
- spolupracují ve skupině
- podílejí se na vytváření pravidel práce v týmu
- v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají
- si vytváří pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a samostatný
rozvoj
Učitel
- umožňuje každému žákovi zažít úspěch
- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat
- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá
- požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupy

Kompetence občanské
Žáci
- respektují názory ostatních
- si formují volní a charakterové rysy
- se zodpovědně rozhodují podle dané situace
- aktivně se zapojují do sportovních aktivit
- rozhodují se v zájmu podpory a ochrany zdraví
- rozlišují a uplatňují práva a povinnosti vyplývající z různých rolí ( hráč, rozhodčí, divák,..)
Učitel
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky

Kompetence pracovní
Žáci

- jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce
- spoluorganizují svůj pohybový režim
- využívají znalostí a dovednosti v běžné praxi
- ovládají základní postupy první pomoci

Učitel
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: tělesná výchova - chlapci
Ročník: 6.

Výstup

Učivo

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy

Poznámky

Projekty Kurzy

Atletika
Běh vytrvalostní na 1500m
běh přes nízké překážky (76 cm)
Skok daleký-další techniky
Skok vysoký-zlepšování techniky flopu
Hod míčkem-jen na dálku

terén
OSV – rozvoj schopnosti
poznávání,
sebepoznání a sebepojetí, školní hřiště
poznávání lidí, mezilidské tělocvična
vztahy

dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí
při cvičení uplatní svůj fyzický fond

Gymnastika
Akrobacie-kotouly ve vazbách
Hrazda-výmyk, kruhy- houpání
Trampolínka-nácvik odrazu
Koza- roznožka
Šplh- s obměnami
Rytmická a kondiční gymnastika-polkový krok

VDO – zásady slušnosti,
odpovědnosti, tolerance,
angažovaný přístup
k druhým – projevovat se
v jednání i v řešení
problémů samostatně a
odpovědně

zvládá jednoduché taneční kroky, tančí se žákem
opačného pohlaví
používá správnou techniku

Úpoly-střehové postoje, pády stranou, vzad

EGS – Evropa a svět nás
zajímá

při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
zvládá techniku nové atletické disciplíny
i další náročnější techniky
získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy

zvládá, cvičební prvky na hrazdě

tělocvična

Sportovní hry-kopaná,košíková,florbal
uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších
sportech, dokážečastečně řídit sportovní utkání svých
vrstevníků
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém
prostředí (příroda, silniční provoz), zvládá.

MKV – lidské vztahy,
kulturní diference
Turistika a pobyt v přírodě-uplatnění získaných
poznatků ze ZŠ

tělocvična,
hřiště
hřiště

EV – vztah člověka
k prostředí
terén, školní
MV – interpretace vztahu výlety
mediálních sdělení a

Výstup

Učivo

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty Kurzy

aktivně vstupuje do organizace svého pohybového
režimu
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu

reality, práce
v realizačním týmu
Význam pohybu pro zdraví
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech

Metody, formy, nástroje, pomůcky
Projekty, kurzy: seznamovací pobyt se zdravotní a turisticko brannou tématikou

Z, D, Př

Poznámky

Ročník: 7.
Výstup

Učivo

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy

Poznámky

Projekty Kurzy

při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
zvládá techniku nové atletické disciplíny
i další náročnější techniky
získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy

Atletika
Běh vytrvalostní na 1500m
běh přes nízké překážky (76 cm)
Skok daleký-další techniky
Skok vysoký-zlepšování techniky flopu
Hod míčkem -jen na dálku
Vrh koulí

cvičební prvky na hrazdě i kruzích

Gymnastika

dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí
při cvičení uplatní svůj fyzický fond

Hrazda-výmyk

zvládá jednoduché taneční kroky, tančí se žákem
opačného pohlaví
používá správnou techniku

Švédská bedna nadél-kotoul
Šplh- s obměnami
Rytmická a kondiční gymnastika-polkový krok

OSV – rozvoj schopnosti
poznávání,
terén
sebepoznání a sebepojetí, školní hřiště
poznávání lidí, mezilidské
vztahy
VDO – zásady slušnosti,
odpovědnosti, tolerance,
angažovaný přístup
k druhým – projevovat se
v jednání i v řešení
problémů samostatně a
odpovědně

tělocvična,
hřiště

EGS – Evropa a svět nás
zajímá

Úpoly-střehové postoje, pády stranou, vzad
MKV – lidské vztahy,
kulturní diference

uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších
sportech, dokáže řídit sportovní utkání svých
vrstevníků

uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém
prostředí (příroda, silniční provoz),

Sportovní hry-házená,kopaná,košíková,florbal,

Turistika a pobyt v přírodě

EV – vztah člověka
k prostředí
MV – interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality, práce
příroda
v realizačním týmu

Výstup

Učivo

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty Kurzy

aktivně vstupuje do organizace svého pohybového
režimu
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu

Metody, formy, nástroje, pomůcky
Projekty, kursy:lyžařský výcvik : běžky

Význam pohybu pro zdraví
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech

Poznámky

Ročník: 8.
Výstup

Učivo

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy

Poznámky

Projekty Kurzy

při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
zvládá techniku nové atletické disciplíny
i další náročnější techniky
získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy

zvládá přemet stranou, cvičební prvky na hrazdě
dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí
při cvičení uplatní svůj fyzický fond
zvládá jednoduché taneční kroky, tančí se žákem
opačného pohlaví
používá správnou techniku
uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších
sportech, dokáže řídit sportovní utkání svých
vrstevníků
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém
prostředí (příroda, silniční provoz).

Atletika
Běh vytrvalostní na 3000m,1500m
běh přes nízké překážky (76 cm)
Skok daleký-další techniky
Skok vysoký-zlepšování techniky flopu
Hod granátem-jen na dálku
Vrh koulí-zlepšování techniky
Gymnastika
Akrobacie-přemet stranou
Hrazda-jednoduchá sestava
Švédská bedna nadél-kotoul, roznožka
Šplh- s obměnami
Rytmická a kondiční gymnastika-polkový krok

Přírodověda-TF

terén,školní
hřiště

Fyzika
Tělocvična,
hřiště
Fyzika

Fyzika
Úpoly-střehové postoje, pády stranou, vzad
Sportovní hryházená,odbíjená,košíková,kopaná,florbal
Turistika a pobyt v přírodě-uplatnění získaných
poznatků ze ZŠ
příroda, školní
Dějepis, Zeměpis, Fyzika, výlety
Matematika, Přírodověda

Výstup

Učivo

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty Kurzy

aktivně vstupuje do organizace svého pohybového
režimu
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
samostatně se připraví před pohybovou činností a
ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanýmí
svaly
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu
předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim
svou činnost

Technika jízdy na běžkách

Význam pohybu pro zdraví
Prevence a korekce jednostranného zatížení a
svalových disbalancí
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech

OSV – rozvoj schopnosti
poznávání,
sebepoznání a sebepojetí,
poznávání lidí, mezilidské
vztahy
VDO – zásady slušnosti,
odpovědnosti, tolerance,
angažovaný přístup
k druhým – projevovat se
v jednání i v řešení
problémů samostatně a
odpovědně
EGS – Evropa a svět nás
zajímá
MKV – lidské vztahy,
kulturní diference
EV – vztah člověka
k prostředí
MV – interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality, práce
v realizačním týmu

Metody, formy, nástroje, pomůcky -běžky,výcvik

Poznámky

Ročník: 9.
Výstup

Učivo

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy

Poznámky

Projekty Kurzy

Atletika
Běh vytrvalostní na 3000m,1500m
běh přes nízké překážky (76 cm)
Skok daleký-další techniky
Skok vysoký-zlepšování techniky flopu
Hod granátem-jen na dálku
dokáže dobře zvládnout přemet vpřed, cvičební prvky Vrh koulí-zlepšování techniky
na hrazdě
Gymnastika
dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí
Akrobacie-přemet vpřed
při cvičení uplatní svůj fyzický fond
Hrazda-sestava
při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
zvládá techniku nové atletické disciplíny
i další náročnější techniky
získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy

zvládá jednoduché taneční kroky, tančí se žákem
opačného pohlaví
používá správnou techniku

Švédská bedna nadél-kotoul, roznožka
Šplh- bez přírazu, s obměnami
Rytmická a kondiční gymnastika-polkový krok

Přírodověda, Fyzika

terén
školní
hřiště,přírodní
překážky

Fyzika
tělocvična,
hřiště

Hudební výchova

Úpoly-střehové postoje, pády stranou, vzad
uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších
sportech, dokáže řídit sportovní utkání svých
vrstevníků

Sportovní hryházená,odbíjená,košíková,florbal,kopaná

uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém
prostředí (příroda, silniční provoz), zvládá i
dlouhodobější pobyt v přírodě a přesun s mírnou
zátěží v náročnějším terénu do 25 km

Turistika a pobyt v přírodě-uplatnění získaných
poznatků ze ZŠ

aktivně vstupuje do organizace svého pohybového

Dějepis,Přírodověda,Zem
ěpis, Matematika, Fyzika, příroda
Chemie
Fyzika

OSV – rozvoj schopnosti
poznávání,
sebepoznání a sebepojetí,

Výstup

Učivo

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty Kurzy

režimu
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
samostatně se připraví před pohybovou činností a
ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanýmí
svaly
odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se
zdravím a sportem
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu
předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim
svou činnost

Technika jízdy na běžkách.

Význam pohybu pro zdraví
Prevence a korekce jednostranného zatížení a
svalových disbalancí
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech

poznávání lidí, mezilidské
vztahy
VDO – zásady slušnosti,
odpovědnosti, tolerance,
angažovaný přístup
k druhým – projevovat se
v jednání i v řešení
problémů samostatně a
odpovědně
EGS – Evropa a svět nás
zajímá
MKV – lidské vztahy,
kulturní diference
EV – vztah člověka
k prostředí
MV – interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality, práce
v realizačním týmu

Metody, formy, nástroje, pomůcky
Projekty, kursy:běžecký výcvik

Poznámky

Vzdělávací oblast: Výchova ke zdraví
Vyučovací předmět: Tělesná výchova - dívky
Ročník: 6.
Výstup

Učivo

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy

Poznámky

Projekty Kurzy

při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
zvládá techniku nové atletické disciplíny
i další náročnější techniky
získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy

zvládá základy techniky na hrazdě
dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí
při cvičení uplatní svůj fyzický fond

Atletika
Běh vytrvalostní na 800m
běh přes nízké překážky (76 cm)
Skok daleký
Skok vysoký-zlepšování techniky flopu
Hod míčkem-jen na dálku
Gymnastika
Akrobacie-přemet vpřed
Hrazda-výmyk
Kruhy- houpání
Trampolínka-nácvik odrazu,
Šplh- bez přírazu, s obměnami
Koza-roznožka
Rytmická a kondiční gymnastika-polkový krok

zvládá jednoduché taneční kroky, tančí se žákem
opačného pohlaví
používá správnou techniku

OSV – rozvoj schopnosti
poznávání,
sebepoznání a sebepojetí,
poznávání lidí, mezilidské tělocvična
vztahy
VDO – zásady slušnosti,
odpovědnosti, tolerance,
angažovaný přístup
k druhým – projevovat se
v jednání i v řešení
problémů samostatně a
odpovědně

tělocvična

EGS – Evropa a svět nás
zajímá
Sportovní hry-florbal,košíková

uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších
sportech
Turistika a pobyt v přírodě
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém
prostředí (příroda, silniční provoz)

Školní
hřiště,terén

MKV – lidské vztahy,
kulturní diference
EV – vztah člověka
k prostředí

tělocvična,
hřiště

MV – interpretace vztahu
mediálních sdělení a
terén, školní

Výstup

Učivo

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy

Poznámky

Projekty Kurzy

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu

reality, práce
v realizačním týmu
Z, D, Př
Význam pohybu pro zdraví
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech

výlety

Ročník: 7.
Výstup

Učivo

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy

Poznámky

Projekty Kurzy

při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
zvládá techniku nové atletické disciplíny
i další náročnější techniky
získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy

cvičební prvky na hrazdě i kruzích
dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí
při cvičení uplatní svůj fyzický fond
zvládá jednoduché taneční kroky, tančí se žákem
opačného pohlaví
používá správnou techniku

Atletika
Běh vytrvalostní na 800m,1500m
běh přes nízké překážky (76 cm)
Skok daleký-další techniky
Skok vysoký-zlepšování techniky flopu
Hod míčkem-jen na dálku
Vrh koulí-seznámení s technikou
Gymnastika
Akrobacie-přemet stranou
Hrazda-výmyk
Kruhy- houpán
Švédská bedna nadél-kotoul,koza- roznožka
Šplh- s obměnami
Rytmická a kondiční gymnastika-polkový kr
Sportovní hry-házená, odbíjená,florbal
Turistika a pobyt v přírodě

uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších
sportech, dokáže řídit sportovní utkání svých
vrstevníků
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém
prostředí (příroda, silniční provoz),

aktivně vstupuje do organizace svého pohybového
režimu

OSV – rozvoj schopnosti terén
poznávání,
školní hřiště
sebepoznání a sebepojetí,
poznávání lidí, mezilidské
vztahy
VDO – zásady slušnosti,
odpovědnosti, tolerance,
angažovaný přístup
k druhým – projevovat se
v jednání i v řešení
problémů samostatně a
odpovědně

tělocvična,
hřiště

EGS – Evropa a svět nás
zajímá
MKV – lidské vztahy,
kulturní diference
EV – vztah člověka
k prostředí
MV – interpretace vztahu
mediálních sdělení a
příroda
reality, práce
v realizačním týmu

Význam pohybu pro zdraví

Výstup

Učivo

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy

Poznámky

Projekty Kurzy

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu

Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech
Základy pohybu na běžkách

příroda

Ročník: 8.
Výstup
při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
zvládá techniku nové atletické disciplíny
i další náročnější techniky
získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy
cvičební prvky na hrazdě
dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí
při cvičení uplatní svůj fyzický fond
zvládá jednoduché taneční kroky, tančí se žákem
opačného pohlaví
používá správnou techniku

Učivo
Atletika
Běh vytrvalostní na 1500m
běh přes nízké překážky (76 cm)
Skok daleký-další techniky
Skok vysoký-zlepšování techniky flopu
Hod míčkem-jen na dálku
Vrh koulí-zlepšování techniky
Gymnastika
Akrobacie-přemet stranou
Hrazda-výmyk .Švédská bedna nadél-kotoul,kozaroznožka
Šplh- s obměnami
Rytmická a kondiční gymnastika-polkový krok

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty Kurzy
Přírodověda-TF

Poznámky

terén,školní
hřiště

Fyzika
Tělocvična,
hřiště
Fyzika

Fyzika
uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších
sportech, dokáže řídit sportovní utkání svých
vrstevníků
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém
prostředí (příroda, silniční provoz), zvládá i
dlouhodobější pobyt v přírodě

aktivně vstupuje do organizace svého pohybového
režimu
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
samostatně se připraví před pohybovou činností a

Sportovní hry-házená, odbíjená,košíková,kopaná
Zěměpis
Turistika a pobyt v přírodě-uplatnění získaných
poznatků ze ZŠ

příroda, školní
Dějepis, Zeměpis, Fyzika, výlety
Matematika, Přírodověda
OSV – rozvoj schopnosti

Výstup
ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanýmí
svaly
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu
předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim
svou činnost

Učivo
Význam pohybu pro zdraví
Prevence a korekce jednostranného zatížení a
svalových disbalancí
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Poznámky
Projekty Kurzy
poznávání,
školní hřiště
sebepoznání a sebepojetí,
poznávání lidí, mezilidské
vztahy
VDO – zásady slušnosti,
odpovědnosti, tolerance,
angažovaný přístup
k druhým – projevovat se
v jednání i v řešení
problémů samostatně a
odpovědně
EGS – Evropa a svět nás
zajímá
MKV – lidské vztahy,
kulturní diference
EV – vztah člověka
k prostředí
MV – interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality, práce
v realizačním týmu

Ročník: 9.
Výstup
při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
zvládá techniku nové atletické disciplíny
i další náročnější techniky
získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy

Učivo
Atletika
Běh vytrvalostní na 3000m,1500m
běh přes nízké překážky (76 cm)
Skok daleký-další techniky
Skok vysoký-zlepšování techniky flopu

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty Kurzy

Poznámky

Přírodověda, Fyzika

terén
školní hřiště
překážky

Fyzika

tělocvična,
hřiště

Vrh koulí-zlepšování techniky
zvládá přemet stranou, cvičební prvky na hrazdě i
kruzích
dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí
při cvičení uplatní svůj fyzický fond

Gymnastika
Akrobacie-přemet stranou
Hrazda-sestava
Kruhy- houpání
Švédská bedna nadél-kotoul,koza- roznožka
Šplh- s obměnami
Rytmická a kondiční gymnastika-polkový krok

zvládá jednoduché taneční kroky, tančí se žákem
opačného pohlaví
používá správnou techniku

Úpoly-střehové postoje, pády stranou, vzad
Hudební výchova
Sportovní hry-házená, košíková,odbíjená,kopaná

uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších
sportech, dokáže řídit sportovní utkání svých
vrstevníků

školní hřiště
Turistika a pobyt v přírodě

uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém
prostředí (příroda, silniční provoz), zvládá i
dlouhodobější pobyt v přírodě
Dějepis,Přírodověda,Zem

Výstup

aktivně vstupuje do organizace svého pohybového
režimu
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
samostatně se připraví před pohybovou činností a
ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanýmí
svaly
odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se
zdravím a sportem
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu
předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim
svou činnost

Učivo

Význam pohybu pro zdraví
Prevence a korekce jednostranného zatížení a
svalových disbalancí
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty Kurzy
ěpis, Matematika, Fyzika,
Chemie
Fyzika

OSV – rozvoj schopnosti
poznávání,
sebepoznání a sebepojetí,
poznávání lidí, mezilidské
vztahy
VDO – zásady slušnosti,
odpovědnosti, tolerance,
angažovaný přístup
k druhým – projevovat se
v jednání i v řešení
problémů samostatně a
odpovědně
EGS – Evropa a svět nás
zajímá
MKV – lidské vztahy,
kulturní diference
EV – vztah člověka
k prostředí
MV – interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality, práce
v realizačním týmu

Poznámky

Výchova ke zdraví
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět
v 8. a 9. ročníku
1 hodinu týdně

Vzdělávání je zaměřeno na
- preventivní ochranu zdraví
- na základní hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky
- na dovednosti odmítat škodlivé látky
- předcházení úrazům
- získávání orientace v základních otázkách sexuality a uplatňování odpovědného
sexuálního chování
- upevnění návyků poskytovat základní první pomoc

Předmětem prolínají průřezová témata:
- VDO - angažovaný přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, odpov. chování
- OSV – obecné modely řešení problémů, zvládání rozhodovacích situací, poznávání
sebe a lidí a jednání ve specifických rolích a situacích
- MKV – schopnost zapojovat se do diskuze, rozeznat argumentaci a výrazové
prostředky komerční i politické reklamy
- EV – vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví i zdraví
ostatních lidí
- EGS – osvojování evropských hodnot, svoboda lidské vůle, humanismus, morálka,
kritické myšlení,…

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
žáků
Kompetence k učení
Žáci jsou vedeni k
- efektivnímu učení
- vyhledávají a třídí informace, využívá je v procesu učení
- vytváří si komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy
- plánují, organizují a řídí vlastní učení
Učitel
- se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků
- zadává úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů
- zařazuje metody, při kterých docházejí k závěrům , řešením sami žáci
- sleduje při hodině pokrok všech žáků

Kompetence k řešení problémů
Žáci
- vnímají nejrůznější problémové situace – mimořádné situace, krizové situace a plánují
způsob řešení problémů
- vyhledávají informace vhodné k řešení problémů
- kriticky myslí
- jsou schopni obhájit svá rozhodnutí
Učitel
- klade otevřené otázky
- ukazuje žákovi cestu ke správnému řešení prostřednictvím jeho chyb
- podněcuje žáky k argumentaci

Kompetence komunikativní
Žáci
- komunikují na odpovídající úrovni
- si osvojí kultivovaný ústní projev
- účinně se zapojují do diskuze
- uplatňují bezpečné a odpovědné sexuální chování s ohledem na zdraví a etické partnerské
vztahy
Učitel
- vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu
- vytváří příležitosti k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů
- vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky

Kompetence sociální a personální
Žáci
- spolupracují ve skupině
- se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu
- v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají
Učitel
- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

Kompetence občanské
Žáci
- respektují názory ostatních
- si formují volní a charakterové rysy
- se zodpovědně rozhodují podle dané situace
- chápou základní ekologické souvislosti, respektují požadavky na kvalitní životní prostředí
- rozhodují se v zájmu podpory a ochrany zdraví
Učitel
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
- umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky
- se zajímá, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky

Kompetence pracovní
Žáci
- si zdokonalují grafický projev
- jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce
- mohou využít ICT pro hledání informací
- využívají znalostí v běžné praxi
- ovládají základní postupy první pomoci
Učitel
- umožňuje žákům, aby při hodině pracovali s odbornou literaturou,
encyklopediemi,…
- vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti
- vytváří pro žáky příležitosti k aplikacím v modelových situacích

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví
Ročník: 8.
Výstup

•

•

•

posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska
odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost
ve prospěch aktivní podpory zdraví
uplatňuje adekvátní způsoby chování a
ochrany v modelových situacích ohrožení,
nebezpečí i mimořádných událostí
charakterizuje možná nebezpečí vyplývající
z běžného života i z mimořádných událostí,
uvede vhodné způsoby preventivního chování
a ochrany

•

v modelových situacích volí vhodné způsoby
jednání, které směřují k adekvátní

•

spolupracuje na přípravě a hodnocení
modelových situací ohrožení pro mladší

Učivo

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty Kurzy
0
VDO – v samostatném a
odpovědném řešení problémů
- angažovaný přístup k druhým
- zásady slušnosti, tolerance,
odpov. chování

Mimořádné situace
- charakter mimořádné situace
- tísňová volání
- potenciální nebezpečí
- varovný signál a chování po jeho vyhlášení
- evakuace
OSV – obecné modely řešení
- improvizovaná ochrana
problémů
- havárie s únikem nebezpečné látky
- zvládání rozhodovacích situací
- poznávání sebe a lidí a jednání
ve specifických rolích a
situacích

Poznámky

Výstupy

Od 1.9.2020
ETV – Etická
výchova
SV – sexuální
výchova

MKV – schopnost zapamatovat FG – finanční
si podstatná fakta, pojmy,
gramotnost
vědomosti, zařazovat je do
systému
- učí objevovat vzájemné vztahy
a příčiny společens. jevů
- schopnost zapojovat se do
diskuse, vyhodnocovat průběh
diskuse
EGS – osvojování evropských

Výstup
•

vyhodnocuje konkrétní rizikové situace
v silniční a železniční dopravě a vyvozuje
bezpečné chování

•

diskutuje o příčinách dopravních nehod a o
jejich předcházení, argumentuje pro správné
řešení situací

•

Učivo
Dopravní výchova
- pravidla silničního provozu
- chování v dopravě

projevuje odpovědné chování v rizikových
Vztahy mezi lidmi a metody soužití
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně
předchází situacím ohrožení zdraví a osobního - vztahy ve dvojici – kamarádství, přátelství,
láska, partnerské vztahy, manželství
bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní
a rodičovství
první pomoc

•

respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá
k utváření dobrých mezilidských vztahů
vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,
spolku) a uvede příklady pozitivního
a negativního vlivu na kvalitu sociálního
klimatu (vrstevnická komunita, rodinné
prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví

Poznámky

Projekt „Den dopravy“

-

•

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty Kurzy
hodnot, svoboda lidské vůle,
humanismus, morálka, osobní
zodpovědnost, kritické myšlení,
tvořivá lidská aktivita

vztahy a pravidla soužití v prostředí
komunity – rodina, škola, vrstevnická
skupina, obec, spolek

Spolupráce
OSV – učit dovednostem
s Policií ČR
seberegulace, učit sociálním
dovednostem, utvářet postoje a
hodnotové orientace optimální
pro zvládání „ provozu „
každodenní existence v jejich
běžných i náročnějších formách
VDO – zásady slušnosti,
odpovědnosti,
tolerance,angažovaný přístup
k druhým
- projevovat se v jednání i
v řešení problémů samostatně a

Výstup

•

vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi
tělesným, duševním a sociálním zdravím;
vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních
lidských potřeb a hodnotou zdraví

•

usiluje v rámci svých možností a zkušeností o
aktivní podporu zdraví

•

vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny
i v nejbližším okolí

•

dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí
a v rámci svých možností uplatňuje zdravé
stravovací návyky

•

uplatňuje osvojené preventivní způsoby
rozhodování, chování a jednání v souvislosti
s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými
chorobami; svěří se se zdravotním problémem
a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc

•

projevuje odpovědný vztah k sobě samému,
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého
životního stylu; dobrovolně se podílí na
programech podpory zdraví v rámci školy a
obce

Učivo

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty Kurzy
odpovědně

Poznámky

EV –vysoké oceňování zdraví a
chápání vlivu prostředí na
vlastní zdraví i na zdraví
ostatních lidí

Video
besedy
Péče o zdraví
Výživa a zdraví

OSV – prevence soc.
patologických jevů a škodlivých
způsobů chování

Výstup
•

•

•

•

samostatně využívá osvojené kompenzační a
relaxační techniky a sociální dovednosti
k regeneraci organismu, překonávání únavy a
předcházení stresovým situacím

uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu
mladého člověka; uplatňuje osvojené sociální
dovednosti a modely chování při kontaktu se
sociálně patologickými jevy ve škole i mimo
ni; v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
sobě nebo druhým
vyhodnotí na základě svých znalostí a
zkušeností možný manipulativní vliv
vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené
dovednosti komunikační obrany proti
manipulaci a agresi
projevuje odpovědné chování v rizikových
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně
předchází situacím ohrožení zdraví, a

Učivo
•

výživa a zdraví – zásady zdravého
stravování, pitný režim, vliv životních
podmínek a způsobu stravování na
zdraví; poruchy příjmu potravy

•

vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na
zdraví – kvalita ovzduší a vody, hluk,
osvětlení, teplota

•

tělesná a duševní hygiena, denní režim –
zásady osobní, intimní a duševní
hygieny, otužování, denní režim,
vyváženost pracovních a odpočinkových
aktivit, význam pohybu pro zdraví,
pohybový režim

•

ochrana před přenosnými chorobami,
základní cesty přenosu nákaz a jejich
prevence, nákazy respirační, přenosné
potravou, získané v přírodě, přenosné
krví a sexuálním kontaktem, přenosné
bodnutím hmyzu a stykem se zvířaty

•

ochrana před chronickými nepřenosnými
chorobami a před úrazy – prevence
kardiovaskulárních a metabolických
onemocnění; preventivní a léčebná
péče; odpovědné chování v situacích
úrazu a život ohrožujících stavů (úrazy
v domácnosti, při sportu, na pracovišti,

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty Kurzy
VDO - projevovat se v jednání i
v řešení problémů samostatně a
odpovědně
EV –vysoké oceňování zdraví a
chápání vlivu prostředí na
vlastní zdraví i na zdraví
ostatních lidí

Poznámky

Výstup
osobního bezpečí; v případě potřeby poskytne
adekvátní první pomoc

Učivo
v dopravě), základy první pomoci

Pohybové aktivity a zdraví
- význam pohybových aktivit pro zdraví
- pohybový režim
- prevence tělesného a duševního zatížení

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
• stres

a jeho vztah ke zdraví – kompenzační,
relaxační a regenerační techniky
k překonávání únavy, stresových reakcí a k
posilování duševní odolnosti
závislosti psychická
onemocnění, násilí mířené proti sobě
samému, rizikové chování (alkohol, aktivní
a pasivní kouření, zbraně, nebezpečné látky
a předměty, nebezpečný internet), násilné
chování, těžké životní situace a jejich
zvládání, trestná činnost, dopink ve sportu)

• auto-destruktivní

• skryté formy

a stupně individuálního násilí a
zneužívání, sexuální kriminalita – šikana
a jiné projevy násilí; formy sexuálního
zneužívání dětí; kriminalita mládeže;

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty Kurzy
OSV – učit dovednostem
seberegulace, učit sociálním
dovednostem, utvářet postoje a
hodnotové orientace optimální
pro zvládání „ provozu „
každodenní existence v jejich
běžných i náročnějších formách
VDO – zásady slušnosti,
odpovědnosti,
tolerance,angažovaný přístup
k druhým
- projevovat se v jednání i
v řešení problémů samostatně a
odpovědně

Poznámky

Výstup

Učivo
komunikace se službami odborné pomoci
• 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

• dodržování

pravidel bezpečnosti a ochrany
zdraví – bezpečné prostředí ve škole,
ochrana zdraví při různých činnostech,
bezpečnost v dopravě, rizika silniční a
železniční dopravy, vztahy mezi účastníky
silničního provozu vč. zvládání agresivity,
postup v případě dopravní nehody (tísňové
volání, zajištění bezpečnosti)

• manipulativní

reklama a informace –
reklamní vlivy, působení sekt

• 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

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty Kurzy

Poznámky

Výstup

Učivo
HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ
•

celostní pojetí člověka ve zdraví a
nemoci – složky zdraví a jejich
interakce, základní lidské potřeby a
jejich hierarchie

•

podpora zdraví a její formy – prevence a
intervence, působení na změnu kvality
prostředí a chování jedince, odpovědnost
jedince za zdraví, podpora zdravého
životního stylu, programy podpory
zdraví

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ
•

sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě
samému, vztah k druhým lidem; zdravé
a vyrovnané sebepojetí, utváření vědomí
vlastní identity

•

seberegulace a sebeorganizace činností a
chování – cvičení sebereflexe,
sebekontroly, sebeovládání a zvládání
problémových situací; stanovení
osobních cílů a postupných kroků
k jejich dosažení; zaujímání
hodnotových postojů a rozhodovacích
dovedností pro řešení problémů
v mezilidských vztazích; pomáhající
a prosociální chování

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty Kurzy

Poznámky

Výstup

Učivo
•

psychohygiena v sociální dovednosti pro
předcházení a zvládání stresu, hledání
pomoci při problémech

•

mezilidské vztahy, komunikace a
kooperace – respektování sebe sama i
druhých, přijímání názoru druhého,
empatie; chování podporující dobré
vztahy, aktivní naslouchání, dialog,
efektivní a asertivní komunikace a
kooperace v různých situacích, dopad
vlastního jednání a chování

Návykové látky a zdraví
Osobní bezpečí
- návykové látky - zdravotní a sociální rizika
1.
- zneužívání návykových látek
2.
- odmítání návykových látek
3.
- pozitivní životní cíle a
hodnoty
4.
- návykové látky a bezpečnost
v dopravě
5.
- návykové látky a zákon
6.
- reklamní vlivy
7.
- počítače a hazardní hry ,
gamblérství
8.
- linky důvěry, krizová centra

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty Kurzy

Poznámky

Výstup

Učivo
- krizové situace : šikanování, týrání, sexuální
zneužívání
- brutalita a jiné formy násilí v médiích
- přivolání pomoci v případě osobního nebo
cizího ohrožení
- linky důvěry, krizová centra
Dodatek : branný pobyt v přírodě, branný den,
střelecká příprava – vzduchovka

Změny k 1/9 2013

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty Kurzy

Poznámky

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví
Ročník: 9.
Výstup

- zná základní informace o sexualitě
- pojmenuje tělesné , fyziologické a psychické
-

-

změny dospívání
osvojí si pojmy z oblasti sexuality
zná a respektuje základní pravidla hygieny pro každý den , při menstruaci
zná základní pravidla hygieny pohlavního styku uvede argumenty pro odložení pohlavního života do doby plné zralosti a vysvětlí, proč organismus
dospívající dívky není biologicky zralý pro
těhotenství a porod
orientuje se v rozdílech sexuálního chování
jednotlivců ( homosexuální, bisexuální,…)
vysvětlí početí a vývoj plodu, orientuje se
v průběhu porodu
pojmenuje způsoby ochrany proti nechtěnému
těhotenství a orientuje se v možnostech i ve
vhodnosti jejich použití
vysvětlí rizika nechráněného pohlavního styku a střídání partnerů
pojmenuje nejčastější pohlavní choroby a

Učivo
Sexuální výchova
- význam sexuální výchovy
- fakta o sexualitě
- anatomie ženských a mužských pohlavních
orgánů
- slovníček pojmů
- intimní hygiena pro každý den, hygiena při
menstruaci, hygiena pohlavního styku
- dětská gynekologie
- předčasná sexuální zkušenost a její rizika
( strom rozhodování)
- sexuální orientace
- potřeba citu a lásky u tělesně a smyslově
postižených
- početí, těhotenství, porod
-antikoncepce
- předčasné ukončení těhotenství
-nemoci přenosné pohlavním stykem,
HIV/AIDS
- cesty přenosu
- rizikové chování a ochrana před nákazou,
promiskuita
- odborná pomoc

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty Kurzy

Poznámky
Od 1.9.2010
SV – Sexuální
výchova

VDO – v samostatném a
odpovědném řešení
problémů
ETV – Etická
- angažovaný přístup
výchova
k druhým
- zásady slušnosti, tolerance,
odpov. chování
OSV – obecné modely
řešení problémů
- zvládání rozhodovacích
situací
- poznávání sebe a lidí a
jednání ve specifických
rolích a situacích
EGS – osvojování
evropských hodnot, svoboda
lidské vůle, humanismus,
morálka, osobní
zodpovědnost, kritické

Výstup

-

Učivo

vysvětlí, jak se před nimi chránit
- etická stránka sexuality
- způsoby vyjadřování lásky
vysvětlí, jak dochází k přenosu viru HIV a co se
- zdrženlivost a pohlavní stud
děje po proniknutí infekce do organismu
nevhodné chování v oblasti sexuality
orientuje se v léčbě infekce HIV a AIDS a
sexuální zneužití
zdůvodní preventivní opatření boje proti šíření
- - reálné a nereálné informace o sexualitě
HIV
- v médiích
použije v případě problémů kontakty na
- sexualita z hlediska odlišné kultury a víry
odbornou pomoc
- sexualita a zákon
zdůvodní nevhodnost veřejně mluvit o svých
intimních záležitostech
ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A
vyjádří svůj názor k pořadům v médiích, které
JEJICH REFLEXE
ukazují lásku a rodičovství ve zkreslené podobě
• dětství, puberta, dospívání – tělesné,
respektuje odlišné přístupy k sexualitě ovlivněné
odlišnou kulturou a vírou
duševní a společenské změny
orientuje se v zákonech, které se vztahují na
• sexuální dospívání a reprodukční
sexuální život jedince a v právní problematice
zdraví – zdraví reprodukční
zneužívání dítěte

•

respektuje změny v období dospívání, vhodně
na ně reaguje; a kultivovaně se chová
k opačnému pohlaví

•

respektuje význam sexuality v souvislosti se
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními
životními cíli chápe význam zdrženlivosti
v dospívání a odpovědného sexuálního

soustavy, sexualita jako součást
formování osobnosti, zdrženlivost,
předčasná sexuální zkušenost;,
promiskuita; problémy těhotenství
a rodičovství mladistvých; poruchy
pohlavní identity

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty Kurzy
myšlení, tvořivá lidská
aktivita
OSV – učit dovednostem
seberegulace, učit sociálním
dovednostem, utvářet
postoje a hodnotové
orientace optimální pro
zvládání „ provozu „
každodenní existence
v jejich běžných i
náročnějších formách
VDO – zásady slušnosti,
odpovědnosti,
tolerance,angažovaný
přístup k druhým
- projevovat se v jednání i
v řešení problémů
samostatně a odpovědně
EV –vysoké oceňování
zdraví a chápání vlivu
prostředí na vlastní zdraví i
na zdraví ostatních lidí

Poznámky

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce - Pracovní činnosti
2019
Charakteristika vyučovacího předmětu
2.stupeň
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět pracovní činnosti se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7. a 9. roč.
časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

-

-

-

Vzdělávání v pracovních činnostech se zaměřuje:
získání základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí,
zejména při ručním opracování materiálu
osvojování správné volby a používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při
prácí, osvojení si práce s dostupnou mechanizací a technikou, včetně techniky výpočetní, a to
v základní uživatelské úrovni
osvojení a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce,
základů organizace a plánování práce a technologické kázně
získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní činnosti
a její kvalitě
získávání orientace v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce
a osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro volbu vlastního profesního
zaměření a pro další životní a profesní orientaci
získání základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí,
zejména činností v domácnosti, vedení domácnosti apod.
poznání vybraných technologických výrobních postupů, materiálů a jejich užitných
vlastností, surovin a plodin a osvojení si jednoduchých pracovních postupů pro běžný život
V předmětu pracovní činnosti se prolínají průřezová témat :

Výchova demokratického občana – zásady slušnosti, tolerance a odpovědného jednání,
řešení problémů samostatně a odpovědně, společně komunikovat, podporovat aktivitu a kooperovat.
Osobnostní a sociální výchova – orientovat se v sobě samém, rozvíjet dovednosti schopnosti,
dobré vztahy k sobě samému, k dalším lidem a k dalším složkám životního prostředí
Environmentální výchova – pozorovat a popisovat okolní prostředí, získávat informace o
ekologické problematice, získané poznatky kriticky zvažovat a domýšlet možné důsledky, provádět
konkrétní pracovní aktivity ve prospěch životního prostředí, péče o zeleň, třídění odpadů, zlepšování
okolního prostředí
Mediální výchova – schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z médií,
tisk, rozhlas, televize, internet
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – zavést evropskou dimenzi,
evropský rozměr do vzdělávání jako prostředek mezinárodní a multikulturní orientace, rozvíjet vědomí
evropské identity při respektování identity národní
Interkulturní výchova – zlepšovat klima třídy a školy, harmonizovat mezilidské vztahy,
Zlepšovat vztahy žák-žák, žák-učitel, učitel- rodič.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žák - poznává smysl a cíl učení
- má pozitivní vztah k učení prostřednictví zadávaných úkolů v rámci výuky
- umí posoudit vlastní pokrok
- kriticky zhodnotí výsledky své práce a diskutuje o nich
Učitel - zadává úkoly, které umožní volbu různých postupů
- vede žáky, aby v hodinách pracovali s odbornou literaturou
- pozoruje pokrok u všech žáků v hodině
Kompetence k řešení problémů
Žák - promýšlí pracovní postupy praktických cvičení
- při řešení se učí chápat, že se při práci budou setkávat s problémy, které nemají jen
jedno správní řešení
- poznatky aplikuje v praxi
Učitel - se zajímá o náměty
- klade otevřené otázky
Kompetence komunikativní
Žák - se učí správnému technologickému postupu při práci
- při komunikaci používá správné technické názvosloví
- využívá informační zdroje k získání nových poznatků
Učitel - zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují
- vede žáky, aby na sebe brali ohledy
Kompetence sociální a personální
Žáci - pracují ve skupinách
- spolupracují při řešení problémů
- přispívají k diskusi a respektují názory jiných
- učí se věcně argumentovat
Učitel - podle potřeby pomáhá žákům
- každému žákovi umožňuje zažít úspěch
- dodává žáků sebedůvěru
Kompetence občanské
Žáci - respektují pravidla při práci
- dokáží přivolat pomoc při zranění
- chápou základní ekologické souvislosti, chrání a oceňují naše kulturní tradice a historické
dědictví
- projevují pozitivní postoj k uměleckým dílům
Učitel - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- dodává žákům sebedůvěru
Kompetence pracovní
Žák - dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla při práci
- používá bezpečně a účinně nástroje, vybavení, materiály
- dodržuje technologický postup a pravidla, plní povinnosti, myslí na ochranu svého zdraví a
zdraví druhých
- dbá na ochranu životního prostředí
- své znalosti využívá v běžné praxi.
Učitel - vede žáky ke správným způsobům užití materiálů a nástrojů
- pozoruje pokrok při práci v hodině
- jasnými pokyny směřuje činnosti ke stanovenému cíli
- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
2. stupeň
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY - 6. ročník
Očekávané výstupy žák
- provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň
-řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí
- organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
- užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku
- dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s
nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných
opatření: žák
- získá základní vědomosti o materiálech, nástrojích a pracovních postupech; provádí jednoduché práce
s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň
- řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí
- organizuje svoji pracovní činnost
- pracuje s jednoduchou technickou dokumentací, orientuje se v pracovních postupech a návodech
- dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s
nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu - rozlišuje různé druhy materiálů a zná jejich
vlastnosti - zvolí vhodný pracovní postup v souladu s druhem zpracovávaného materiálu - správně
vybere a používá vhodné pracovní nástroje a pomůcky - dovede pracovní postupy k finálnímu výrobku dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytuje první pomoc při
drobném úrazu
Učivo
vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, plasty, kompozity)
pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování
jednoduché pracovní operace a postupy
organizace práce, důležité technologické postupy
technické náčrty a výkresy, technické informace, návody
úloha techniky v životě člověka, zneužití techniky, technika a životní prostředí, technika a volný
čas, tradice a řemesla
DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ – 7. ročník
Očekávané výstupy žák
- sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model
- navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost,
stabilitu aj.
- provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých předmětů a zařízení
- dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc při
úrazu
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných
opatření: žák
- sestaví podle návodu, náčrtu, plánu daný model
- ovládá montáž a demontáž jednoduchého zařízení, provádí údržbu jednoduchých předmětů a
zařízení
- dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc při
úrazu

Učivo
stavebnice (konstrukční, elektrotechnické, elektronické), sestavování modelů, tvorba konstrukčních
prvků, montáž a demontáž
návod, předloha, náčrt, plán, schéma, jednoduchý program
SVĚT PRÁCE (závazný pro 8. a 9. ročník s možností realizace od 7. ročníku) – 9. ročník
Očekávané výstupy žák
- orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí
- posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy ČSP-9-8-03
využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání
- prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných
opatření: žák
- orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí, v učebních oborech a středních školách
- posoudí své možnosti v oblasti profesní, případně pracovní orientace přihlédnutím k potřebám
běžného života
- využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného dalšího vzdělávání
- prokáže v modelových situacích prezentaci své osoby při ucházení se o zaměstnání - byl seznámen s
právy a povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů - byl seznámen s možnostmi využití poradenské
pomoci v případě neúspěšného hledání zaměstnání
Učivo
trh práce – povolání lidí, druhy pracovišť, pracovních prostředků, pracovních objektů, charakter a
druhy pracovních činností; požadavky kvalifikační, zdravotní a osobnostní; rovnost příležitostí na
trhu práce
volba profesní orientace – základní principy
sebepoznávání: osobní zájmy a cíle, tělesný a zdravotní stav, osobní vlastnosti a schopnosti,
sebehodnocení, vlivy na volbu profesní orientace
informační základna pro volbu povolání, práce s profesními informacemi a využívání
poradenských služeb
možnosti vzdělávání – náplň učebních a studijních oborů, přijímací řízení, informace a poradenské
služby
zaměstnání – pracovní příležitosti v obci (regionu), způsoby hledání zaměstnání, psaní životopisu,
pohovor u zaměstnavatele, problémy nezaměstnanosti, úřady práce
práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů
podnikání – druhy a struktura organizací, nejčastější formy podnikání, drobné a soukromé
podnikání

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět : Pracovní činnosti
Ročník: 6. – 7.
Výstup
Pěstitelství –zvládnout jednoduché pracovní postupy
práce na zahradě,seznámit se s ošetřováním pokojových květin,využívat květinu v interiéru
- dodržovat základy bezpečnosti a ochrany při
práci,hygienu práce a technolog.kázeň
- naučit se zacházet s používaným nářadím
- stále projevovat pozitivní vztah k přírodě a životnímu prostředí
Práce s technickými materiály –osvojit si základní
dovednosti související s pracemi s technickými
materiály
- ovládat jednoduché pracovní postupy
- poskytnout první pomoc při úrazu
Příprava pokrmů –používat základní kuchyňský inventář
- provádět základní úklid pracovních
ploch a nádobí
- bezpečně zacházet s čistícími prostředky
-

kulturně stolovat a společensky se při stolování
chovat
poskytnout první pomoc při úrazu

Učivo
Pěstitelství – ošetřování pokojových
květin,pěstování některých plodin na škol.
pozemku,úprava půdy,setí,sázení,hnojení,
pokusy a pozorování – klíčivost,růst,rychlení,rozmnožování,péče o zeleň v areálu
školy
Práce v dílně s technickými materiályrozeznávání různých druhů materiálů:dřevo,
kov,plasty,určování základních vlastností
materiálů,měření,orýsování,práce s vhodnými nástroji a nářadím
Příprava pokrmů –kuchyně(základní
vybavení,moderní domácnost,bezpečnost a
hygiena provozu,udržování pořádku a
čistoty,mycí a čistící prostředky),
Potraviny –
výběr,nákup,skladování,cena,jakost,hmotnost
,rozlišování potravin –druhy
masa,ovoce,zeleniny,
nové výrobky,sestavování jídelníčku

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty kurzy
Př, Fy, Ov
OSV – osobní rozvoj,
sebepoznání
kultura stolování
VDO – osobní
zodpovědnost za své
zdraví
respektování a dodržování
předpisů a norem
MV – recepty a návody
v tisku, televizní a
rozhlasové pořady
EGS a MKV – stravovací
návyky a zvyklosti
ostatních národů
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Poznámky

Výstup

Provoz a údržba domácnosti – ovládat jednoduché
Pracovní postupy při základních činnostech
v domácnosti
-používat vhodné pomůcky a nástroje
-dodržovat základní hygienické a bezpečnostní
předpisy

Učivo

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty kurzy

Provoz a údržba domácnosti voda,teplo,světlo
- úklid bytu – čistící prostředky,pracovní
postupy
- ekonomika ,hygiena,bezpečnost,odpad
a jeho ekologická likvidace
- praní a žehlení prádla-ošetřování podle
vyznačených symbolů
- zámečnické práce – zámek,vložka zámku,dveřní závěs,instalatérské práce,
- zednické práce
- malířské práce
- elektrické práce
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Poznámky

Metody, formy, nástroje, pomůcky:

elektrické spotřebiče,pomůcky v cvičné kuchyni,nářadí v dílně,školní
pozemek
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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět : Pracovní činnosti
Ročník: 8.-9.
Výstup

Učivo

Pěstitelství – využívání květin v interiéru –aranžování
- dodržování zásady bezpečnosti a
ochrany při práci
- stále projevovat pozitivní vztah k přírodě a životnímu prostředí

Pěstitelství – ochrana rostlin a půdy,
pěstování vybraných druhů
zeleniny,pěstování okrasných
dřevin,aranžování a vazba květin
-péče o areál školy –životní prostředí,péče
o vysázené stromy

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Př,Ch,OvProjekty
a a na život,
EV –vliv prostředí

Práce s počítačem –umět se orientovat ve struktuře
a činnosti počítače a znát možnosti
jeho využití
- zacházet s počítačem uživatelským způsobem
- umět pracovat s hotovými didaktickými programy

zodpovědnost za stav
prostředí
OSV – osobní zodpovědnost
za své jednání
VDO – respektování a
Práce s počítačem –programové vybavení dodržování pravidel a
počítače,základy programování,internet,
legislativy
obsluha tiskárny,obsluha počítače pro hry, MV – literatura,média
práce s hotovými didaktickými programy, EGS -zvyklosti v Evropě
uchování informací,pevný disk,disketa,koa ve světě
pírování,osvojování si základních
uživatelských dovedností

Technické kreslení – zvládnout dle svých
schopností
základy technického kreslení
-naučit se používat pomůcky
pro rýsování
-naučit se pracovat přesně a pečlivě
Elektrotechnika – naučit se organizovat a plánovat
svoji činnost
- dodržovat zásady bezpečnosti a
ochrany při práci

Technické kreslení-základy rýsování
/druhy čar a jejich využití,rýsování čar
tužkou i tuší,technické písmo,rýsování
rovnoběžek a kolmic,obdélníků,čtverců,
pravidelných mnohoúhelníků,volné
rovnoběžné promítání,pravoúhlé
promítání,technické výkresy/
Elektrotechnika –jednoduché elektronické
obvody – sestavení,zapojení,ovládání
- elektrické instalace
v domácnosti
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Poznámky
Lékárna
Odborné časopisy

Burza škol.
Úřad práceinformační a
poradenské
středisko.
Dny otevřených
dveří.

Výstup
-

naučit se řešit jednoduché
elektronické práce
řešit jednoduché technické úkoly
umět poskytnout první pomoc při
úrazu

Učivo
elektrické spotřebiče
v domácnosti
-první pomoc při zasažení elektr.
proudem

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty
aa

Metody,formy,nástroje,pomůcky:školní zahrada,počítačová učebna,dílny,video,elektronické stavebnice
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Poznámky

Volitelný vyučovací předmět: Konverzace v cizím jazyce – anglický jazyk
Ročník: 8. -9.
Výstup
-

má základní poznatky o zemích dané jazykové
oblasti
řeší situace související se získáváním a poskytováním místních, časových i jiných informací
vede účinnou komunikaci v situacích souvisejících se životem v rodině, ve škole a v běžných
každodenních situacích

-

postihne hlavní smysl sdělení včetně důležitých
detailů

-

porozumí úryvkům autentických textů převážně
informativního charakteru

-

běžně používá cizojazyčné slovníky a jazykové
příručky

-

orientuje se v základních zeměpisných,
hospodářských, společenskopolitických,
kulturních a historických reáliích, a to i v
porovnání s reáliemi mateřské země

Průřezová témata,
mezipředm. vztahy,
projekty, kurzy
- volná reprodukce přečteného nebo
OSV - Sociální rozvoj
vyslechnutého textu
EGS - Objevujeme
- zpracování zadaného či volného tématu s Evropu a svět
využitím slovníku a dalších jazykových
MKV - Multikulturalita
příruček
- Etnický původ
- původní materiály ze zemí studovaného EV - Vztah člověka
jazyka
k prostředí
- práce s autentickými materiály z
MDV - Tvorba
německy mluvících zemí i ČR
mediálního sdělení
- popis osoby, místa a situace
- vedení telefonického rozhovoru
- český jazyk, přírodopis,
zeměpis, (ekologie),
Tematické okruhy:
dějepis, výpočetní
Prázdniny
Móda
technika, výtvarná
Moje rodina
U lékaře
výchova, hudební
Můj den
Povolání
výchova, občanská
Záliby, volný čas
Telefonování
výchova, ostatní cizí
Orientace ve městě Národní zvyky
jazyky
Nakupování
Národní svátky
V hotelu
V restauraci
Na letišti
Moje město
Cestování
Učivo

Poznámky
Jazykové
prostředky:
vyplývají
z obsahu použité
učebnice

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie
Volitelný vyučovací předmět : Výpočetní technika
Ročník: 7.
Cíl: Navazuje na látku vyučovacího předmětu Informatika v 6. ročníku a prohlubuje ji

Výstupy
Korektně začíná a ukončuje svou práci na
počítači.
Dokáže historicky zařadit vznik prvních
počítačů (sálových) a vznik osobních
počítačů.
Uvědomuje si trendy ve vývoji výpočetní
techniky – miniaturizace a zvyšování
výkonu a kapacit.
Vysvětlí význam pojmu HARDWARE,
pozná, pojmenuje a zařadí nejběžnější
součásti a zařízení počítače a vysvětlí
jejich funkci.

Učivo

Vývoj počítačů od prvního po současnost
(sálové a osobní počítače).

HW - HARDWARE
Skříň (základní jednotka) – procesor, pevný
disk (HDD), operační paměť (RAM),
základní deska, zdroj, mechaniky (disketová,
CD, DVD), porty, karty (grafická, zvuková,
síťová, fax/modemová)
Jednotky výkonu procesoru (Hz) a kapacit
pamětí (B) a jejich násobky (K, M, G)
Periferie:

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

Poznámky

Dějepis - 2. svět. válka až
souč.

Ukázka vnitřních součástí
počítače.

Výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

Poznámky

•

vstupní zařízení (klávesnice, myš,
skenner, mikrofon, digit. fotoaparát …)
výstupní zařízení (monitor, tiskárna,
reproduktory …)
Programy, které zná, umí zařadit do
SW – SOFTWARE
příslušné skupiny (podskupiny).
• operační systémy
Dokáže vysvětlit, k čemu která skupina
• aplikace (textové editory, grafické
(podskupina) programů slouží.
editory, výukové programy, komunikační
programy …)
• programovací nástroje
• antivirové programy
• komprimační programy
Orientuje se ve struktuře složek, rozlišuje Práce se složkami a soubory:
místní a síťové disky.
• pojmy:disk (logický), složka (adresář),
Dokáže vytvořit složku nebo prázdný
soubor
soubor, přejmenovat je, zkopírovat či
• postupy vytvoření, přejmenování,
přesunout, případně odstranit je.
kopírování, přesunu a odstranění složky či
souboru včetně variant (menu, myš,
klávesové zkratky)

Příklady výukových
programů pro různé
předměty.
VDO – SW pirátství

Navazuje na HW (pevný disk,
paměťová média – CD,
disketa …).

Výstupy

Učivo

V některém z textových editorů dokáže
otevřít existující soubor upravit vlastnosti
písma a odstavce, příp. vložit obrázek,
změnit jeho vlastnosti a umístit jej
v textu.
Dokáže uložit změny na stejné místo nebo
jinam, příp. pod jiným názvem.

Textové editory
• uložení, otevření souboru
• pohyb v dokumentu (klávesnice, myš)
• označení části textu do bloku
(klávesnice, myš)
• kopírování, přesun částí textu
• psaní, oprava textu (vel. pís. s
diakritikou, další znaky)
• formát písma a odstavce (menu, panel
nástrojů)
• vložení obrázku - WordArt, klipart,
• vložení obrázku ze souboru (ohraničení,
obtékání)

Z obrázků dokáže ve Wordu vytvořit
jednoduchý plakát apod.

Zná základní formáty grafických souborů Grafické editory:
( BMP,JPEG, GIF) a jejich
• různé grafické formáty (bitmapový,
Využití
vektorový)
Dokáže vytvořit složitější obrázek
a jejich použití
v Malování s pomocí nástrojů kopíro• práce s bitmapovým editorem
vání výběru, otočení, překlopení, zkosení
• složitějšímanipulaces obrázky
apod.
• pomocí transformací části obrázku
• režim kopírování průhledný a
neprůhledný
• úprava obrázku v grafickém editoru

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

Výtvarná výchova – např.
tvorba plakátů, přání apod.
OSV – kreativita

Výtvarná výchova
Matematika (osová souměrnost apod).
OSV - kreativita

Poznámky

Výstupy
Dokáže vytvořit jednoduchý program
v SGP Baltík s využitím základních
příkazů a automatické animace.
Dokáže vytvořit vlastní jednoduché
předměty.

Nezaměňuje pojmy Internet a web.

Dokáže napsat zprávu, přečíst si došlou
zprávu, odpovědět na došlou zprávu
pomocí funkce „Odpověd´“ a poslat
kopii došlé zprávy někomu dalšímu
pomocí funkce „Poslat jinému“, poslat
zprávu s přílohou, ze zprávy přijmout
přílohu

Učivo
Programování:
• vytvoření projektu
• vytvoření scény
• nakreslení nových předmětů (i pomocí
nakopírování a úpravy předvytvořených
předmětů)
• programování jednoduché animace
Internet:
• co to je, kdy vznikl, služby Internetu

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Výtvarná výchova.
OSV – kreativita

Poznámky

MDV – kritický přístup
Nezaměňuje pojmy Internet a
k informacím, ověřování
web.
zdrojů
EGS – vyhledávání a
komunikace informací o světě
MKV – komunikace s lidmi
z růz. kultur

El. pošta = e.mail
OSV – pravidla komunikace
• vztah k internetu
• příklady poštovních programů
(Pegasus Mail,MS Outlook,MS
Outlook Express)
• spuštění poštovního programu,
odeslání zprávy, čtení došlých zpráv,
odpověd´a poslání zprávy někomu
jinému
• Připojení přílohy (Attachment)
k odeslané zprávě, uložení přílohy
z došlé zprávy

Práce odevzdávají žáci
prostřednictvím elektronické
pošty na adresu vyučujícího

Výstupy

Na webu dokáže vyhledat stránku o
určitém tématu, uložit ji, příp. uložit
pouze obrázek.

Na základě znalostí práce s textem a
grafikou dokáže zpracovat písemnou
práci na zadané téma, která splňuje
zadané požadavky.

Učivo

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
WWW = world wide web = web:
Vyhledávání webovských
stránek o tématech z různých
• vztah k Internetu
• příklady prohlížečů webovských stránek předmětů.
VDO – svoboda slova (i jeho
(Internet Explorer, Netscape Navigator)
nebezpečí), pluralita názorů
• pohyb po webu:
- přes hypertextové odkazy
- známá adresa
- jednoduché vyhledávání
• ukládání z webu:
- obrázek
- celá stránka
Práce s informacemi
Český jazyk – sloh, pravopis.
• vyhledávání informací
• zpracování výstupu na základě
stanovených požadavků

Poznámky

Další cizí jazyk – německý jazyk
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu
Vzdělávací obsah předmětu
- přispívá k chápání a objevování skutečností
- poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa
- snižuje jazykové bariéry
- umožňuje poznávat život lidí a kulturní tradice
- prohlubuje mezinárodní porozumění
Časová dotace
- cizí jazyk – 3 hodiny týdně
- ročníky – 8. – 9.
Místo realizace
- třída, učebna VT
Dělení
- na skupiny v rámci ročníku
Průřezová témata
- OSV ( Sociální rozvoj)
- EGS ( Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět)
- MKV ( Lidské vztahy, Kulturní diference, Multikultura Etnický původ)
- MDV ( Tvorba mediálního sdělení)
- EV ( Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí)
- VDO ( Občanská společnost a škola)
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných
kompetencí.
Formy a metody realizace
vyučovací hodina - skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba,
reprodukce textu (písemná, ústní), samostatná práce
(vyhledávání informací, práce se slovníkem a s autentickými materiály), hry, soutěže, recitace, dramatizace, zpěv,
výukové programy na PC,
příležitostné akce

Kompetence k učení
- žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení
- žáci propojují získané poznatky do širších celků
- žáci poznávají smysl a cíl učení
Postup: - vedení žáků k ověřování výsledků
- zadávání úkolů, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace
Kompetence k řešení problémů
- žáci jsou schopni pochopit problém
- žáci umí vyhledat vhodné informace
Postup: - kladení vhodných otázek
- umožnění volného přístupu k informačním zdrojům
Kompetence komunikativní
- žáci komunikují na odpovídající úrovni
- žáci umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat
Postup: - vedení žáků k výstižnému a souvislému projevu
- vytváření příležitostí pro komunikaci mezi žáky
- vedení žáků k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích,…
Kompetence sociální a personální
- žáci spolupracují ve skupině
- žáci se podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu
- žáci jsou schopni sebekontroly
Postup: - hodnocení žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
- vedení žáků k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti
- podněcování žáků k argumentaci
Kompetence občanské
- žáci respektují názory ostatních
- žáci se umí zodpovědně rozhodnout podle dané situace
Postup: - vedení žáků k prezentaci jejich myšlenek a názorů
- vedení žáků k diskuzi
- vedení žáků ke vzájemnému naslouchání si
Kompetence pracovní
- žáci jsou schopni efektivně organizovat svou práci
Postup: - napomáhání při cestě ke správnému řešení
- zohledňování rozdílů ve znalostech a pracovním tempu žáků

Volitelný vyučovací předmět: Další cizí jazyk - německý jazyk
Ročník: 8.
Výstup

Učivo

-

rozumí jednoduchým pokynům (v cizím jazyce)
při práci ve třídě a dokáže na ně reagovat

-

rozumí jednoduché konverzaci dvou osob a chápe
její obsah a smysl
orientuje se v obsahu jednoduchého textu,
vyhledává odpovědi na otázky, potřebnou
informaci

-

-

-

používá abecední slovník učebnice

-

naváže kontakt s konkrétní osobou
vede účinnou komunikaci v situacích souvisejících se životem v rodině, ve škole a v běžných
každodenních situacích

pokyny a instrukce
dialogy našich mluvčích, zpočátku
pomalejší, později v běžné rychlosti
promluvy
technika čtení
otázky a odpovědi
krátká sdělení
techniky mluveného projevu (výslovnost a
intonace)
písemná podoba různých forem sdělení
(pozdrav, blahopřání)

Průřezová témata,
mezipředm. vztahy,
projekty, kurzy
OSV - Sociální rozvoj
EGS – Evropa a svět nás
zajímá
MKV – Lidské vztahy
MDV – Tvorba
mediálního sdělení
výtvarná výchova,
hudební výchova,
občanská výchova,
ostatní cizí jazyky

Poznámky
Jazykové
prostředky:
vyplývají
z obsahu
použité
učebnice

Výstup
-

vyžádá jednoduchou informaci

-

sestaví jednoduché sdělení a odpověď na sdělení

-

Učivo

Průřezová témata,
mezipředm. vztahy,
projekty, kurzy
Projekty

Poznámky

Tematické okruhy:
- domov, rodina
- škola, volný čas a zájmy, záliby
- počasí
prezentuje říkanky, básničky, písničky a jiné texty - svátky, tradice a zvyky
- oblékání

-

řeší jednoduché situace související se
seznamováním

-

zvládá základy písemného projevu

-

písemně sestaví jednoduché sdělení (pozdrav,
blahopřání)
Pomůcky
audio a video technika, počítače (výukové programy, Internet), časopisy, autentické texty, slovníky, jazykové příručky, encyklopedie, mapy,
kartičky, hry (pexeso, ....), obrazový materiál, tabule gramatických přehledů, kopírovaný materiál (křížovky, doplňovačky, osmisměrky, texty
písní....),, názorné pomůcky (hodiny, hrací kostky,...)

Volitelný vyučovací předmět: Další cizí jazyk - německý jazyk
Ročník: 9.
Výstup

Učivo

-

čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché audioorálně připravené texty

-

udrží pozornost nutnou pro porozumění obsahu
sdělení

-

používá slovníky

-

stručně sdělí obsah přiměřeně obtížného textu

-

písemně obměňuje krátké texty

-

má základní poznatky o zemích dané jazykové
oblasti

-

dialogy našich i rodilých mluvčích (s
postupně přiměřeně rostoucí náročností
jazykových projevů)
čtení tiché i hlasité
práce se slovníkem
vedení telefonického rozhovoru
sestavení textu jednoduchého dopisu a
odpověď na něj
nejdůležitější zeměpisné údaje
popis osoby, předmětu, místa situace,děje
různé typy informací

Průřezová témata,
mezipředm. vztahy,
projekty, kurzy
OSV - Sociální rozvoj
EGS – Evropa a svět nás
zajímá
MKV – Lidské vztahy
- Kulturní diference
MDV – Tvorba
mediálního sdělení
-

zeměpis, tělesná
výchova, hudební
výchova, matematika,
občanská výchova,
ostatní cizí jazyky

Poznámky
Jazykové
prostředky:
vyplývají
z obsahu
použité
učebnice

Výstup
-

-

řeší jednoduché situace související se zahájením,
vedením a ukončením rozhovoru (i telefonického)
a se získáváním a poskytováním základních
místních, časových i jiných informací
rozumí monologu či dialogu s malým počtem
neznámých výrazů, jejich význam dokáže
odhadnout

Učivo

Průřezová témata,
mezipředm. vztahy,
projekty, kurzy

Poznámky

Tematické okruhy:
- sport
- péče o zdraví
- stravování, nákupy
- město
- oblékání
- příroda
- cestování a turistika
- životní prostředí

Pomůcky
audio a video technika, počítače (výukové programy, Internet), časopisy, autentické texty, slovníky, jazykové příručky, encyklopedie, mapy,
kartičky, hry (pexeso, ....), obrazový materiál, tabule gramatických přehledů, kopírovaný materiál, názorné pomůcky (hodiny, hrací kostky,...)

Volitelný vyučovací předmět: Sportovní hry
Ročník: 6.a 7.

Výstup
- volí odpovídající sportovní oblečení
- správně používá terminologii
- zvládá techniku sport. her
- zná pravidla jednotlivých her
- zvládá organizaci a řízení herních činností
- umí použít různé herní systémy, herní kombinace,
herní činnosti
- dodržuje pravidla fair play
- dokáže zorganizovat školní turnaj
- zná a dodržuje pravidla bezpečnosti
při sport. činnostech
- rozvijí zdravou soutěživost
- dbá na čestnost a spravedlnost

Učivo

-

vybíjená
přehazovaná
fotbal
basketbal
florbal
ringo
házená
tenis
stolní tenis
freesbee
softbal
posilování
cyklistika
bruslení
lední hokej
lyžování
plavání

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty Kurzy
OSV – rozvoj schopnosti
sebepoznání, mezilidské vztahy
VDO – zásady slušnosti,
odpovědnosti, tolerance,
angažovaný přístup k druhým
EV – vztah člověka k prostředí

Poznámky

Ročník: 8. a 9.

Volitelný vyučovací předmět – Sportovní hry

Výstup
- volí odpovídající sportovní oblečení
- správně používá terminologii
- zvládá techniku sport. her
- zná pravidla jednotlivých her
- zvládá organizaci a řízení herních činností
- umí použít různé herní systémy, herní kombinace,
herní činnosti
- dodržuje pravidla fair play
- dokáže zorganizovat školní turnaj
- zná a dodržuje pravidla bezpečnosti
při sport. činnostech
- rozvijí zdravou soutěživost
- dbá na čestnost a spravedlnost
- umí sladit pohyb s hudebním doprovodem,
zachovává rytmus a tempo

Učivo

-

odbíjená
přehazovaná
fotbal
basketbal
florbal
házená
stolní tenis
posilování
cvičení s hudbou
protahovací cvičení

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty Kurzy
OSV – rozvoj schopnosti
sebepoznání, mezilidské vztahy
VDO – zásady slušnosti,
odpovědnosti, tolerance,
angažovaný přístup k druhým
EV – vztah člověka k prostředí

Poznámky

