ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

pro základní vzdělávání

ŠKOLA PRO ŽIVOT

Základní škola Fryšták, náměstí Míru 7, Fryšták

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

1 Identifikační údaje
Název ŠVP:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
ŠKOLA PRO ŽIVOT

Předkladatel:
Název školy:

Základní škola Fryšták

Adresa školy:

náměstí Míru 7, 763 16 Fryšták

Jméno ředitele:

Mgr. Libor Sovadina

Kontakty:

tel:577 911 052
e-mail:reditel@zsfrystak.cz

IČO:

750 22 702

IZO:

škola

102 319 146

školní družina

118 500 775

školní jídelna

103 107 177

RED-IZO:

600 144 309

Koordinátor tvorby ŠVP: Mgr. Helena Uhříková
tel: 605 812 225
e-mail: uhrihe@seznam.cz
Webové stránky:

www.zsfrystak.cz

Název:

Město Fryšták

Adresa:

nám. Míru 43, 763 16 Fryšták

Kontakty:

tel.:577 911 051

Zřizovatel:

fax: 577 911 803
e-mail: podatelna@frystak.cz
od 1. září 2018

Platnost dokumentu:

Mgr. Libor Sovadina
ředitel školy
razítko školy

2

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

2 Charakteristika školy
2.1 Úplnost a velikost školy
Základní škola Fryšták je plně organizovanou školou s devíti postupnými ročníky. Výuka je
organizována do deseti tříd na prvním stupni a osmi tříd na druhém stupni. Kapacita školy je
430 žáků. Škola je přirozeně spádovou pro okolní obce. Dopravně je dostupná autobusovými
spoji. Škola zřizuje obvykle čtyři oddělení školní družiny a školní jídelnu.

2.2 Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy
Výuka probíhá v kmenových učebnách a v 7 odborných učebnách, tj. dvě počítačové učebny,
učebna cizích jazyků, přírodopisu, fyziky a chemie, hudební výchovy a výtvarné výchovy.
Škola disponuje malou tělocvičnou, proto si pro výuku tělesné výchovy pronajímá prostory
nedaleké sokolovny. Pro výuku předmětu Pracovní činnosti a volnočasové aktivity je ve škole
zřízena dílna a cvičná kuchyně. V areálu školy se nachází polyfunkční hřiště, které je
vlastnictvím Města Fryšták, dvůr a zahrada. Školní družina využívá k provozu tři samostatné
místnosti a jednu učebnu. V budově školy je umístěna kuchyně se školní jídelnou.
Technické a provozní vybavení pro vyučování je na standardní úrovni. Průběžně dochází
k obměně učebních pomůcek, modernizaci počítačů a další audiovizuální techniky.
Hygienické zázemí je také na standardní úrovni. Ve škole jsou umístěny sprchy, které jsou
k dispozici jak žákům, tak zaměstnancům školy a osobám, které si pronajímají školní
prostory. Na všech toaletách je k dispozici toaletní papír, tekuté mýdlo a osušovače.

2.3 Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor školy tvoří ředitel a jeden zástupce, učitelé a čtyři vychovatelky školní
družiny. Všichni učitelé splňují odbornou a pedagogickou způsobilost. Odborný pedagogickopsychologický servis zajišťuje speciální pedagog s odbornou kvalifikací a výchovný poradce.
Všichni pedagogičtí pracovníci si svoji odbornost průběžně prohlubují dalším vzděláváním,
nejčastěji jde o prohlubování odbornosti v dané specializaci, studium jazyků, problematiku
vzdělávání žáků s vývojovými poruchami učení, zdokonalení počítačových dovedností.
Všichni učitelé prošli školením k prevenci šikany a agresivity mezi dětmi a prožitkovými
programy k relaxaci, kritickému myšlení, práci s méně úspěšnými dětmi.

2.4 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
Spolupráce s rodiči se neustále vyvíjí. Dobrá komunikace s rodiči patří k hlavním cílům
školy. Třídní schůzky probíhají čtyřikrát ročně, konzultace s jednotlivými učiteli jsou po
domluvě možné kdykoliv během školního roku. O činnosti školy jsou rodiče informováni
prostřednictvím webových stránek školy a článků v místním tisku. Rodiče a příbuzní žáků
jsou pravidelně zváni na dny otevřených dveří, výtvarné dílny ve školní družině, žákovská
divadelní představení, školní jarmarky, pěvecké soutěže aj.
Od 1. ledna 2006 pracuje při škole devítičlenná školská rada s tripartitním zastoupením
zástupců zřizovatele, pedagogů a zákonných zástupců nezletilých žáků školy.
V oblasti metodického vedení při práci s žáky se specifickými poruchami učení a chování či
jiným zdravotním znevýhodněním škola spolupracuje s Krajskou pedagogickopsychologickou poradnou Zlín a s krajským Speciálním pedagogickým centrem.
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Do vzdělávacího procesu ve škole je pravidelně zakomponována spolupráce s mnoha
institucemi, které mohou přinést další rozvoj žákům i pedagogům, jsou to např. ZUŠ Morava,
Úřad práce Zlín, Odbor sociální péče Zlín, Policie ČR, občanské sdružení Madio, Národní
institut pro další vzdělávání. Škola také velmi úzce spolupracuje se svým zřizovatelem
Městem Fryšták a základní školou ve slovenské Muráni.
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3 Charakteristika ŠVP
3.1 Zaměření školy
Základní prioritou školního vzdělávacího programu Škola pro život je vybavit žáky takovými
vědomostmi, dovednostmi, postoji a kompetencemi, pomocí kterých by obstáli ve společnosti
a v dalším životě.
Na základě analýzy podmínek školy, možností a potřeb žáků a požadavků rodičů bylo
zaměření školy vyjádřeno v podobě vzdělávacích priorit:
- zajistit otevřenost školy všem dětem, rodičům, veřejnosti – posilovat vzájemnou
komunikaci a důvěru,
- poskytovat všeobecné základní vzdělání zaměřené na aktivní dovednosti žáků, které budou
dobře uplatnitelné v praktickém životě,
- podporovat rozvoj komunikativních dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce,
v informačních a komunikačních technologiích a v sociálních vztazích,
- učit žáky obraně proti negativním společenským jevům, např.: šikaně, drogám, násilí,
- maximálně zohlednit individuální potřeby žáků, včetně potřeb žáků mimořádně nadaných,
žáků se specifickými poruchami učení a chování nebo jinými handicapy,
- podporovat a motivovat žáky k rozvíjení pohybových dovedností,
- posilovat vědomí žáků o vlastní zodpovědnosti za svůj život, vzdělání, za duševní a fyzické
zdraví, za prostředí, ve kterém žijeme, budovat smysl pro plnění povinností vůči sobě
i ostatním, posilovat schopnost hájit svoje práva,
- navázat na dobré tradice naší školy a dále rozvíjet její silné stránky.

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie jsou souborem postupů, metod, pravidel, aktivit a akcí, které
přispívají k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Jsou uplatňovány všemi pedagogy při
výuce a školních akcích.
Kompetence k učení:
- učitel nabízí různé zdroje informací (knihovna, internet, tisk,…),
- žák se zúčastňuje exkurzí,
- učitel pro výuku využívá výukové programy na školní počítačové síti,
- při osvojování nového učiva vychází učitel ze světa, který je žákovi blízký a známý (postup
od známého k neznámému),
- učitel vede žáka k využívání mezipředmětových vztahům (integrovaná tematická výuka),
- učitel vytváří prostředí podnětné pro experiment, improvizaci, podporuje činnostní učení
žáků.
Kompetence k řešení problémů:
- žák využívá školního parlamentu,
- žák se aktivně účastní třídnických hodin,
- učitel pracuje s žáky v projektech,
- žák se podle svých schopností zúčastňuje předmětových olympiád a žákovských soutěží,
- žák řeší strategické a skupinové úkoly v terénu.
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Kompetence komunikativní:
- škola nabízí širokou škálu volnočasových aktivit,
- učitel zařazuje kooperativní výuku,
- žák využívá ke svému rozvoji prostředky ICT.
Kompetence sociální a personální:
- žáci jsou vedeni k sebehodnocení,
- škola organizuje vícedenní výjezdy žáků,
- žák spoluvytváří pravidla třídy,
- škola zařazuje do svého výukového plánu blok Volba povolání,
- žák formuje své dovednosti při kooperativní výuce,
- škola nabízí cyklus dílen a besed v rámci programu prevence před sociálně patologickými
jevy,
- žáci devátých ročníků se zúčastňují testů profesní orientace,
- škola nabízí škálu aktivit na podporu všestranného tělesného rozvoje,
- učitel zařazuje do své práce zážitkové metody,
- škola klade důraz na toleranci a respekt k odlišnostem.
Kompetence občanské:
- škola pořádá za účasti žáků Den otevřených dveří,
- žák se řídí právy a povinnostmi vyplývajícími ze školního řádu,
- žák se zúčastňuje kulturních a společenských akcí, které škola pořádá,
- škola zajišťuje vhodné zázemí pro třídění odpadu a vede své žáky k šetrnému zacházení
s neobnovitelnými zdroji,
- žák deváté třídy se aktivně zúčastní návštěvy památníku v Osvětimi,
- žák chápe význam třídní samosprávy a zvládá svou roli v ní,
- žák řádně absolvuje cvičný poplach, důsledně se za mimořádné situace řídí pokyny učitele.
Kompetence pracovní:
- škola nabízí zázemí a prostor k praktickým činnostem (vaření, šití, technické práce, péče
o pozemek),
- učitel navozuje situace a volí metody, které podporují využití ICT ve výuce,
- škola podporuje tvořivou manuální činnost (nejen) žáků, ale i rodičů organizováním
Tvořivých dílen ve školní družině.
-

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích
možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními
potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování
podpůrných opatření. Podpůrná opatření realizuje škola.
Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti
stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského
poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření
druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení
(ŠPZ).
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Systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Podpůrná opatření 1. stupně představují minimální úpravu metod, organizace a hodnocení
vzdělávání žáka. Před zahájením poskytování podpůrných opatření 1. stupně je nutné
zpracování plánu pedagogické podpory (PLPP).
PLPP sestavuje třídní učitel žáka ve spolupráci s vyučujícími těch předmětů, ve kterých má
žák obtíže, a to ve spolupráci s výchovným poradcem. Základem je sestavení popisu obtíží a
vzdělávacích potřeb žáka, stanovení podpůrných opatření např. formou metod práce s žákem,
používaných pomůcek, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností, stanovení cíle/cílů
podpory a způsobu vyhodnocení jeho/jejich naplnění.
PLPP má písemnou podobu. S písemným zněním PLPP seznámí třídní učitel žáka, zákonného
zástupce žáka, všechny vyučující žáka a další pedagogy podílející se na provádění tohoto
plánu. Všichni stvrdí svým podpisem v PLPP seznámení s jeho obsahem.
Realizace PLPP je průběžně vyhodnocována. Nejpozději po 3 měsících od zahájení
poskytování podpůrných opatření na základě PLPP třídní učitel žáka ve spolupráci s
vyučujícími žáka a výchovným poradcem vyhodnotí, zda uplatňovaná podpůrná opatření
vedou k naplnění stanovených cílů. Pokud ano, může dojít k aktualizaci PLPP a i nadále se
pokračuje v uplatňování PLPP. Pokud obtíže ustaly, může na základě vyhodnocení dojít k
ukončení poskytování podpůrných opatření v podobě PLPP. Pokud k naplnění stanovených
cílů nedošlo, doporučí třídní učitel zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci ŠPZ.
Do doby, než dojde k zahájení poskytování podpůrných opatření 2. až 5. stupně na základě
doporučení ŠPZ, jsou školou (vyučujícími, příp. dalšími dotčenými pedagogy) poskytována
podpůrná opatření 1. stupně dle zpracovaného PLPP. O výsledcích vyhodnocení PLPP jsou
žák a jeho zákonný zástupce informováni třídním učitelem, příp. jsou závěry vysvětleny
vyučujícími předmětů, jichž se PLPP týká.
Poskytování podpůrných opatření 2. až 5. stupně je možné pouze na základě doporučení ŠPZ
a po obdržení písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka. Podpůrná
opatření 2. až 5. stupně jsou uplatňována na základě vypracovaného individuálního
vzdělávacího plánu (IVP), jehož součástí je i písemné doporučení ŠPZ a další důležité
záznamy a dokumenty. IVP je součástí dokumentace žáka ve školní matrice.
IVP sestavuje třídní učitel žáka ve spolupráci s vyučujícími dotčených předmětů a
s výchovným poradcem, příp. s dalšími dotčenými pedagogickými pracovníky. IVP je
zpracován na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka a na základě doporučení ŠPZ,
nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy škola obdržela doporučení ŠPZ a žádost zákonného
zástupce žáka.
IVP má písemnou podobu, s jeho zněním seznámí třídní učitel žáka, zákonného zástupce
žáka, všechny vyučující žáka a další pedagogy podílející se na provádění tohoto plánu.
Všichni stvrdí svým podpisem v IVP seznámení s jeho obsahem. Poskytovat vzdělávání na
základě IVP je možné pouze na základě písemného informovaného souhlasu zákonného
zástupce žáka.
V případě podpůrných opatření pro žáky s lehkým mentálním postižením od třetího stupně
podpory je pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň očekávaných výstupů
v rámci podpůrných opatření.
Úprava očekávaných výstupů se provádí v souladu s RVP ZV.
Úprava vzdělávacích obsahů může znamenat, že části vzdělávacích obsahů některých
vzdělávacích oborů lze nahradit jinými vzdělávacími obsahy nebo celý vzdělávací obsah
některého vzdělávacího oboru lze nahradit obsahem jiného vzdělávacího oboru. Při úpravě
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vzdělávacích obsahů může být na základě doporučení ŠPZ do IVP zařazena speciálně
pedagogická a pedagogická intervence. Počet vyučovacích hodin předmětů speciálně
pedagogické péče je stanoven v závislosti na stupni podpory, časová dotace na tyto předměty
je poskytována z disponibilní časové dotace – viz učební plán a poznámky k učebnímu plánu.

3.4 Zabezpečení vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných se na škole realizuje zpravidla formou
individuální integrace v běžných třídách. Škola se opírá o doporučení a spolupráci
s pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) nebo speciálně pedagogickým centrem (SPC)
či praktickým lékařem pro děti a dorost.
Za nadaného žáka se považuje především žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve
srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností,
v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.
Nadaným žákům je možné v souladu s vývojem jejich dovedností rozšířit obsah vzdělávání
nad rámec ŠVP, příp. umožnit účast ve výuce ve vyšším ročníku.
Rozvoj nadaných žáků pedagogové umožňují zpravidla obohacováním učiva, náročnějšími
úlohami a úkoly, individuálními projekty apod. Žáci rozvíjí své nadání též v povinně
volitelných předmětech, případně je jim umožněna volba nepovinně volitelného předmětu nad
rámec stanoveného počtu povinných hodin. Běžná je účast nadaných žáků na různých
soutěžích.
Vzdělávání nadaného žáka, případně i mimořádně nadaného žáky, se může uskutečňovat na
základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Pravidla pro zpracování a vyhodnocování PLPP
pro nadaného, příp. mimořádně nadaného žáka, jsou obdobná, jako u PLPP pro žáka se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Za mimořádně nadaného žáka se považuje především žák, jehož rozložení schopností
dosahuje mimořádné úrovně vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých
oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních
dovednostech. Zjišťování mimořádného nadání vč. vzdělávacích potřeb žáka provádí ve
spolupráci se školou ŠPZ, příp. ve spolupráci s odborníky v příslušném oboru.
Vzdělávání mimořádně nadaného žáka se může uskutečňovat podle individuálního
vzdělávacího plánu (IVP). Obsah IVP je založen na doporučeních ŠPZ, závěrech
psychologického a speciálně pedagogického vyšetření a na pedagogické diagnostice. Je
zpracován bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce po obdržení doporučení ŠPZ.
IVP sestavuje třídní učitel ve spolupráci s vyučujícími, výchovným poradcem, ŠPZ, žákem a
zákonným zástupcem žáka. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu. Třídní
učitel seznámí s IVP všechny vyučující žáka, žáka a jeho zákonného zástupce.
Poskytování vzdělávání podle IVP je možné pouze na základě písemného informovaného
souhlasu zákonného zástupce žáka.
ŠPZ ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou ročně vyhodnocuje naplňování IVP a
poskytuje žákovi, zákonnému zástupci žáka a škole poradenskou podporu.
V mimořádných případech je možné přeřazení žáka do vyššího ročníku.

3.5 Začlenění průřezových témat
Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problému
současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání.
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Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují
propojení vzdělávacích oborů. Abychom této možnosti využili co možná nejlépe, nevytváříme
pro průřezová témata samostatné vyučovací předměty, ale integrujeme je do jiných
vyučovacích předmětů.
Jedná se o tato průřezová témata:
- Osobnostní a sociální výchova – OSV,
- Výchova demokratického občana – VDO,
- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – VGEMS,
- Multikulturní výchova – MKV,
- Environmentální výchova – EV,
- Mediální výchova – MV.
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Osobnostní a sociální výchova
1. stupeň

Název tematického
okruhu
OSV

1.

2.

2. stupeň

3.

4.

Rozvoj schopností
ČJ, HV, M
poznávání

ČJ, M

VV, HV, PČ,
M, ČJ
M

Sebepoznání
a sebepojetí

PRV, TV

PRV

ČJ, TV, PČ,
VV, M

Seberegulace
a sebeorganizace

TV

Psychohygiena

PRV

Kreativita

5.

6.
D, ČJ

PŘ

9.

D, ČJ, M

D, ČJ, PŘ, D, ČJ, TV,
TV,CH
PČ, VP

VZ

OV, ČJ, PŘ, OV, ČJ, TV,
TV
M, VV, VP

HV

PRV

PRV, TV

HV

VV

ČJ, PČ, HV

HV, VV

PČ, VV

ČJ, VV

VV, PČ, ČJ

VV, ČJ, HV

VV, PČ, ČJ,
VV, ČJ
M

Poznávání lidí

PRV

PRV

PRV

AJ

AJ

OV

ČJ

AJ

Mezilidské vztahy

PRV

PRV

VL, TV

TV

TV

OV, TV, HV PŘ, TV

OV, VZ

Komunikace

ČJ, PRV, TV ČJ, PRV, TV

ČJ, AJ, PŘ

TV, AJ, HV

OV, TV

TV, AJ

TV, ČJ, VZ

PČ

TV, PEK

TV, AJ

PEK

VZ, M

F, PEK

TV, M, VP

OV, PŘ

OV

OV, TV

OV, VZ

Kooperace
TV, M
a kompetice
Řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti
Hodnoty,
postoje,praktická
ČJ, PRV
etika

TV, PRV, M

PEK, M

8.

TV, PRV

VV, AJ, TV,
ČJ, AJ
ČJ

M

7.

ČJ, TV

ČJ, PRV

ČJ

M, TV

OV, VP
PŘ, PEK

PEK

TV, VV, M,
TV
ČJ

PRV, M

PEK, VZ

OV

VZ, VP
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Výchova demokratického občana
1. stupeň

Název tematického
okruhu
VDO
Občanská
společnost a škola
Občan,
občanská
společnost a stát

1.
ČJ

2.

2. stupeň

3.

PRV

4.

5.

ČJ

PRV

VL

Formy participace
občanů v politickém
životě
Principy demokracie
jako formy vlády
a způsobu
rozhodování

6.
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8.

9.

OV

OV

OV, VZ

OV, PČ

OV, VZ

OV, Z

VL

VL

7.

PČ

TV

OV

D, OV, PČ

D, Z
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Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Název tematického
okruhu
VGEMS
Evropa a svět nás
zajímá

1. stupeň
1.

2.

PRV

2. stupeň

3.

M, AJ

4.

5.

HV

VL, AJ, I

Objevujeme Evropu
ČJ
a svět

AJ

VL, AJ

Jsme Evropané

VL

6.

TV

D

7.

8.

9.

Z, AJ, D, VZ ČJ, AJ, HV

Z, VZ, VP

Z, AJ

Z

TV

D

D, Z

D
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Multikulturní výchova
1. stupeň

Název tematického
okruhu
MKV
Kulturní diference
Lidské vztahy

1.

PRV

2.

3.

Princip
sociálního
smíru a solidarity

4.

5.

6.

7.

8.

9.

PRV

ČJ, HV

ČJ

PŘ

ČJ, AJ, PEK,
ČJ
HV

OV

ČJ, VZ

PČ, PRV

PČ, VV

ČJ, AJ

PŘ, AJ

OV,TV

OV, VZ

OV, PŘ

M, VZ

OV

OV

OV, PŘ

Z, VV

AJ

AJ

VV, HV, OV

VV, HV, VP

TV

OV

Etnický původ

Multikulturalita

2. stupeň

VL

VV

AJ
ČJ

AJ, I
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Environmentální výchova
Název tematického
okruhu
EV

1. stupeň
1.

2.

2. stupeň

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ekosystémy

VV

PŘ, PČ

PŘ, Z

Základní podmínky
života

PRV

PŘ

Z, F, PŘ, PČ PŘ

F, CH

CH, PŘ

M, PČ

F, PŘ, PČ

CH, PČ

Z, F

PŘ

VZ

PEK, PŘ

Z, CH, VP

Lidské
aktivity
a problémy životního PRV
prostředí
Vztah
a prostředí

člověka

PRV
PŘ

PŘ, Z
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Mediální výchova
Název tematického
okruhu
MV
Kritické
čtení
a vnímání
ČJ
mediálních sdělení
Interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality
Stavba
sdělení

1. stupeň
1.

2.

ČJ

2. stupeň

3.

4.

ČJ

VL

ČJ

ČJ

mediálních

Vnímání
autora
mediálního sdělení

5.

ČJ

6.

8.

ČJ, VV

ČJ

ČJ, VP

ČJ

ČJ

ČJ

ČJ

PEK

ČJ

AJ

ČJ

ČJ

ČJ

VL

VV

Tvorba mediálního
sdělení

PEK

VV

9.

ČJ

Fungování a vliv
médií ve společnosti

Práce v realizačním
týmu

7.

PEK

AJ

PEK

ČJ, AJ

VV
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4 Učební plán
4.1 1. stupeň
Počet vyučovacích hodin za týden v
ročníku
1.

2.

3.

4.

5.

Disponibilní
časová
dotace

ČJ

9(2)

10(3)

8(2)

8(2)

7

9

42

Anglický jazyk

AJ

0

0

3

3

3

0

9

Matematika

M

4

5(1)

5(1)

5(1)

5(1)

4

24

Informatika

I

0

0

0

0

1

0

1

PRV

2

2

3(1)

0

0

VL

0

0

0

Vyučovací předmět
Český
jazyk
literatura

Zkratka

a

Prvouka
Vlastivěda

2

Časová
dotace
celkem

7
2

3,5

3
Přírodověda

PŘ

0

0

0

Hudební výchova

HV

1

1

1

2(1)
1

3,5

1

5
1

Výtvarná výchova

VV

1

1

2(1)

2

2

Tělesná výchova

TV

2

2

2

2

2

0

10

Pracovní činnosti

PČ

1

1

1

1

1

0

5

20

22

25

25

26

16

118

Počet hodin v ročníku

8

Poznámky k učebnímu plánu
V tabulce je v závorkách uveden počet disponibilních časových dotací zahrnutých v celkovém
počtu hodin za týden v ročníku.
Příklad: 4(1) – 4 hodiny celkem, z toho 1 hodina disponibilní časové dotace.
Český jazyk
V 1. ročníku má předmět komplexní charakter, od 2. ročníku je členěn na Jazykovou
výchovu, Komunikační a slohovou výchovu a Literární výchovu. Předmět je posílen o 9
hodin z disponibilní časové dotace.
Matematika
Předmět je posílen o 4 hodiny z disponibilní časové dotace.
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Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda
Předměty Přírodověda a Vlastivěda budou ve 4. ročníku vyučovány v půlročních cyklech,
v jednom pololetí bude výuka dotována jednou hodinou Přírodovědy a dvěma hodinami
Vlastivědy, ve druhém pololetí opačně. Celkově byly předměty Prvouka, Přírodověda,
Vlastivěda posíleny o 2 hodiny z disponibilní časové dotace.
Výtvarná výchova
Předmět je posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace.
Tělesná výchova
Ve 2. a 3. ročníku probíhá výuka plavání v rozsahu 20 vyučovacích hodin v ročníku.
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4.2 2. stupeň

Vyučovací předmět

Zkratka

Počet vyučovacích hodin za
týden v ročníku
6.

7.

8.

9.

Disponibilní
časová
dotace

Časová
dotace
celkem

Český jazyk a literatura

ČJ

4(1)

4

4

5(1)

2

17

Anglický jazyk

AJ

3

3

3

3

0

12

Německý jazyk

NJ

0

2

2

2

0

6

Matematika

M

4

5(2)

5(1)

5(1)

4

19

PEK

2(2)

2(1)

0

0

3

4

D

2(1)

2

2

2

1

8

OV

1

1

1

1

0

4

Fyzika

F

1

2(1)

2

2

1

7

Chemie

CH

0

0

2

2

0

4

Přírodopis

PŘ

2(1)

2

2

2

1

8

Z

2(1)

2(1)

2(1)

1

3

7

Hudební výchova

HV

1

1

1

1

0

4

Výtvarná výchova

VV

2

1

1

2

0

6

Tělesná výchova

TV

2(1)

2

2

2

1

8

Výchova ke zdraví

VZ

1

0

1

1

0

3

Pracovní činnosti

PČ

1(1)

1

1

0

1

3

Volba povolání

VP

0

0

0

1

0

1

Volitelné předměty

PVP

1(1)

0

0

0

1

1

29

30

31

32

18

122

Písemná
a
komunikace

elektronická

Dějepis
Občanská výchova

Zeměpis

Počet hodin v ročníku
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Poznámky k učebnímu plánu
V tabulce je v závorkách uveden počet disponibilních časových dotací zahrnutých v celkovém
počtu hodin za týden v ročníku.Příklad: 4(1) – 4 hodiny celkem, z toho 1 hodina disponibilní
časové dotace.
Předmět Český jazyk a literatura je posílen o 2 hodiny z disponibilní časové dotace.
Předmět Matematika je posílen o 4 hodiny z disponibilní časové dotace.
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie je realizována ve vyučovacím
předmětu Písemná a elektronická komunikace (PEK) s časovou dotací 2 hodiny v 6. a 7.
ročníku. Předmět je posílen o 3 hodiny z disponibilní časové dotace.
Vzdělávací oblast Člověk a společnost je posílena o 1 hodinu z disponibilní časové dotace.
Vzdělávací oblast Člověk a příroda je realizována ve vyučovacích předmětech Fyzika,
Chemie, Přírodopis, Zeměpis. Tyto předměty jsou posíleny o 5 hodin z disponibilní časové
dotace.
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována v předmětech Výchova ke zdraví a Tělesná
výchova. Tyto předměty jsou posíleny o 1 hodinu z disponibilní časové dotace.
Předmět Pracovní činnosti je posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace.
Volitelné předměty jsou nabízeny žákům 6. ročníku a jsou dotovány jednou hodinou
z disponibilní časové dotace.
Přehled volitelných předmětů:
Seminář z českého jazyka – SČJ
Seminář z matematiky – SM
Seminář z anglického jazyka – SAJ
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5 Učební osnovy
5.1 Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována v rámci povinných
vyučovacích předmětů Český jazyk, Anglický jazyk a Německý jazyk a ve volitelných
předmětech Seminář z českého jazyka, Seminář z anglického jazyka.

5.1.1 Český jazyk a literatura
Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni
Český jazyk a literatura na1.stupni zaujímá hlavní postavení ve vzdělávání. Dovednosti
získané ve výuce Českého jazyka vedou žáky k osvojování a užívání mateřského jazyka
v jeho mluvené i písemné podobě, aby prakticky ovládali základy českého pravopisu. Žák
získává schopnost vyjadřovat své myšlenky a city, vžívat se do myšlení a cítění druhých lidí.
Žáci si v žádoucí kvalitě osvojují techniku čtení a psaní, učí se souvisle vyjadřovat
a kultivovaně používat mateřský jazyk v běžných situacích.
Obsah předmětu je komplexní, pro přehlednost je rozdělen do tří částí: Komunikační
a slohová výchova, Jazyková výchova, Literární výchova.V hodinách Českého jazyka však
nejsou ostré hranice mezi jednotlivými částmi. Je důležité, aby si žák uvědomil propojenost
všech složek předmětu.
V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst
s porozuměním, kultivovaně psát a mluvit.
V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné
podoby jazyka. Žák se učí pracovat s vlastními chybami, opakuje a zdokonaluje své
vyjadřovací schopnosti a dovednosti.
V Literární výchověžáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se
formulovat vlastní názory o přečteném díle. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské
návyky i schopnosti. Poznávají funkci divadla, filmu, televize a ostatních médií, učí se
orientovat v jejich mnohostranné nabídce z hlediska kvality a významu pro vlastní život.
Vyučovací předmět Český jazyk je realizován ve všech ročnících 1. stupně v celkové časové
dotaci 43 hodin. Realizujeme jej v rámci vyučovacích hodin: 1. ročník 9 hodin týdně,
2. ročník 10 hodin týdně, 3. ročník 8 hodin týdně, 4. ročník 8 hodin týdně a 5. ročník 7 hodin
týdně.
Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni
Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené a písemné podobě umožňuje žákům
poznat a pochopit společensko-kulturní vývoj lidské společnosti. Předpoklady k efektivní
mezilidské komunikaci se vytvářejí tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak,
aby dovedli pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat
při vnímání okolního světa i sebe sama.
Učivo druhého stupně navazuje na znalosti a praktické dovednosti z prvního stupně, doplňuje
je a rozvíjí v souvislosti s rozvojem slovní zásoby žáků a jejich psychickým vývojem. Obsah
předmětu je komplexní, pro přehlednost je rozdělen do tří částí: Komunikační a slohová
výchova, Jazyková výchova, Literární výchova.
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V komunikační a slohové výchově je hlavním cílem rozvíjení komunikačních schopností,
jejich tvořivost a fantazie.
V jazykové výchově získávají žáci vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné
podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Cílem je naučit žáky
jasně, přehledně a srozumitelně se vyjadřovat, a to jak písemně, tak ústně.
V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se
vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní
názory o přečteném díle. Dalším cílem je rozvíjení žákovy osobnosti, jeho citů, pochopení
mezilidských vztahů, rozpoznání dobra a zla, rozvoj estetického cítění, podněcování žáků
k četbě.
Vyučovací předmět se vyučuje na druhém stupni v 6., 7. a8. ročníku 4 hodiny týdně,
v 9. ročníku 5 hodin týdně. Na výuku se žáci nedělí, výuka se realizuje nejčastěji ve třídě.
Do vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura jsou zařazena průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Mediální výchova.
Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu Český jazyk
Kompetence k učení
Učitel:
- motivuje žáky k učení,
- formuluje cíl činnosti s žáky,
- se zajímá o názory, náměty a zkušenosti žáků,
- spravedlivě a objektivně posuzuje, stanoví pravidla a kritéria hodnocení (i ve spolupráci
s žáky), vede žáky k sebehodnocení,
- střídá metody práce, využívá aktivní formy učení a práci ve skupině, umožňuje prezentaci
výsledků práce,
- diferencuje podle individuálních schopností žáků,
- sleduje úspěšnost a oceňuje pokrok každého žáka a povzbuzuje jej.
Kompetence k řešení problému
Učitel:
- zadává žákům problémové úlohy a otázky ze života (odpovídající jejich úrovni i věku),
- vede a pomáhá žákům, s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke
správnému řešení.
Kompetence komunikativní
Učitel:
- nabízí témata ke komunikaci,
- ocení vlastní názor žáka,
- vysvětluje potřebu spisovného jazyka,
- společně se žáky vyvozuje pravidla správné komunikace a vede je k jejich dodržování.
Kompetence sociální a personální
Učitel:
- ve spolupráci se žáky stanovuje pravidla soužití a důsledně dbá na jejich dodržování,
- vede žáky k přijímání odpovědnosti za svěřené úkoly,
- naslouchá problémům žáků a pomáhá jim s jejich řešením.
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Kompetence občanské
Učitel:
- pozitivně ovlivňuje postoje a názory žáka diskusí, radou, příkladem,
- podporuje a rozvíjí vlastní názory žáka,
- podporuje multikulturní výchovu, umožňuje žákům prezentaci a poznávání jiných kultur,
- zapojuje žáky do života školy účastí na organizovaných akcích, v radě žáků a podílením se
na řešení vnitřních problémů školy.
Kompetence pracovní
Učitel:
- vede žáky k ochraně životního prostředí,
- umožňuje žákům realizovat vlastní nápady a podněcuje jejich tvořivost.
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ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

ČESKÝ JAZYK

1. ročník
Školní výstupy

Žák:
- spisovně se vyjadřuje z hlediska slovní zásoby,
gramaticky správně,
- rozlišuje hlásky, slabiky, slova a věty,
- srozumitelně mluví, čitelně čte a vyjadřuje svoji
zkušenost,
- píše správné tvary písmen a číslic ve větší
velikosti a liniatuře,
- píše a spojuje písmena, slabiky a slova,
interpunkci, znaménka,
- dodržuje správné pořadí písmen a úplnost slova,
- převádí slova a věty z podoby mluvené do
podoby psané,
- dodržuje čitelnost a úhlednost psaného projevu
při zachovávání základních hygienických a
pracovních návyků,
- plynule čte jednoduchý text s porozuměním,
- výrazně recituje kratší báseň,
- orientuje se v textu Slabikáře, čítanky a jiného
textu pro děti, všímá si ilustrací literárních děl
pro děti.

Učivo
JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ
- hlásky, stavba slabiky, slova a věty

Mezipředmětové
vztahy
OSV
–
rozvoj Hudební výchova
schopností poznávání, Výtvarná výchova
komunikace, hodnoty, Prvouka
postoje, praktická etika
Průřezová témata

PSANÝ PROJEV
- seznámení se všemi tvary písmen (psané, malé,
VDO
–
občanská
velké, tištěné)
společnost a škola
- diakritická znaménka
VGEMS – objevujeme
Evropu a svět
ČTENÍ A LITERÁRNÍ VÝCHOVA
- výrazné čtení a správná výslovnost
MV – kritické čtení a
- orientace v textu
vnímání
mediálních
- uvolňování ruky, základní hygienické návyky sdělení
při psaní
- psaná podoba písmen a její výuka, spojování do
slabik, slov a vět
- opisy, přepisy a diktáty
- celková úprava písemného projevu
- sluchová a zraková cvičení
- seznamování s vhodnou dětskou literaturou
- na základě vlastních zážitků tvořit krátký
mluvený projev
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ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

ČESKÝ JAZYK

2. ročník
Školní výstupy

Žák:
- pracuje s větou jako jednotkou projevu,
- používá spojky v souvětí i větě jednoduché,
- dodržuje pořádek slov ve větě,
- rozeznává druhy vět,
- orientuje se v rozdělení hlásek,
- správné užívá Ě,
- rozeznává podstatné jméno a sloveso,
- píše velké písmeno ve vlastních jménech,
- seznamuje se s pravopisem jmen,
- učí se respektovat základní formy společenského
styku,
- cvičí se ve schopnosti vypravovat a popisovat,
- plynule čte s porozuměním,
- recituje báseň,
- domýšlí jednoduché příběhy,
- dokáže převyprávět příběh,
- orientuje se v textu,
- všímá si spojitosti textu s ilustrací.

Učivo
JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ
- věta a souvětí
- slovo
- dělení hlásek
- slabika
- seznámení se slovními druhy
- seznámení s abecedou a vlastními jmény
PSANÝ PROJEV
- prohlubování správných návyků při psaní
- psaní adresy, úprava písemností
- seznámení s psaním velkých tiskacích písmen
ČTENÍ A LITERÁRNÍ VÝCHOVA
- plynulé čtení s porozuměním
- recitace básní
- převyprávění příběhu
- orientace v textu
SLOHOVÁ VÝCHOVA
- oslovení, pozdrav, poděkování
- děj – základ vypravování
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Mezipředmětové
vztahy
OSV
–
rozvoj Hudební výchova
schopností poznávání, Výtvarná výchova
kreativita, komunikace, Prvouka
hodnoty
postoje,
praktická etika
Průřezová témata

MV – kritické čtení a
vnímání
mediálních
sdělení

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

ČESKÝ JAZYK

3. ročník
Školní výstupy

Žák:
- dělí hlásky,
- užívá vyjmenovaná slova,
- rozezná slovní druhy ohebné a neohebné,
- skloňuje podstatná jména, určí jejich rod, číslo a
pád,
- prohlubuje znalosti o vlastních jménech a jejich
psaní,
- časuje slovesa,
- rozlišuje stavbu věty jednoduché a souvětí,
- vypravuje podle obrázkové osnovy,
- jednoduše popisuje,
- píše podle normy,
- dodržuje sklon písma,
- píše čitelně, úhledně a přiměřeně hbitě,
- provádí kontrolu vlastního písemného projevu,
- napíše krátký dopis.

Učivo
JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ
- stavba věty jednoduché a souvětí
- slova protikladná, podobná a příbuzná
- seznámení s vyjmenovanými slovy
- rozšíření slovních druhů a jejich dělení
- seznámení s časováním sloves
- vlastní jména
PSANÝ PROJEV
- celková úprava písemného projevu
- zápisky, pracovní poznámky
- vyjadřovat se v jednoduchých formách psaného
projevu
ČTENÍ A LITERÁRNÍ VÝCHOVA
- plynulé čtení přiměřeného textu
- hlasité a tiché čtení s porozuměním
- orientace v naukových textech
- seznámení s dělením základních literárních
žánrů
- charakteristika literárních postav
- vyjádření postojů ke knize
SLOHOVÁ VÝCHOVA
- souvislé jazykové projevy
- seznámení s osnovou
- společenský jazyk a jeho formy
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Mezipředmětové
vztahy
OSV – sebepoznání a Hudební výchova
sebepojetí, komunikace, Výtvarná výchova
kooperace a kompetice Prvouka
Pracovní činnosti
MKV
–
kulturní
diference
Průřezová témata

MV – kritické čtení a
vnímání
mediálních
sdělení,
interpretace
vztahu
mediálních
sdělení a reality

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

ČESKÝ JAZYK

4. ročník
Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák:
- upevňuje stavbu významu slov,
- pozná slovo a jeho podoby,
- uvědoměle používá i,y po obojetných
souhláskách,
- určuje slovní druhy,
- určuje podstatné jméno a sloveso a jejich
kategorie,
- pracuje s větou holou, jednoduchou a souvětím,
- sestaví text a jeho osnovu,
- zkvalitňuje a zpřesňuje vypravování,
- čte plynule a správně a s porozuměním,
- využívá poznatků s četby,
- prohlubuje schopnost vyhledávat informace,
- učí se rozlišovat základní literární žánry –
pohádka, bajka, …,
- píše podle normy v přirozené velikosti a liniatuře,
se správným sklonem a rozestupem,
- dodržuje úhlednost, čitelnost a plynulost
písemného projevu,
- provádí kontrolu napsaného textu,
- vyjadřuje
se
v jednoduchých
formách
společenského a úředního styku.

JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ
- slovo a jeho podoby
- stavba slova
- rozlišování předložek a předpon
- slova vyjmenovaná a příbuzná
- prohloubení znalosti slovních druhů
- podstatná jména – skloňování a seznámení se
vzory
- určité slovesné tvary a infinitiv
- mluvnické kategorie u sloves
- prohlubovat znalosti o větě jednoduché a
souvětí
- seznámení s podmětem a přísudkem a jejich
shodou
- seznámení s přímou řečí

OSV
–
rozvoj
schopností poznávání,
komunikace,
řešení
problémů a rozhodovací
dovednosti,
hodnoty
postoje a praktická
etika

PSANÝ PROJEV
- písemné formy společenského styku
- úhledné zápisy do sešitů
- výpisy údajů za slovníků

MV – interpretace
vztahu
mediálních
sdělení a reality

ČTENÍ A LITERÁRNÍ VÝCHOVA
- zdokonalovat čtení a práci s textem
- reprodukce obsahu textu
- hodnocení postav literárního díla
- pěstovat u dětí kladný vztah ke knihám, divadlu
a poezii
- výrazná recitace
- jednoduché dělení literatury
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VDO
–
občanská
společnost a škola
MKV
–
kulturní
diference,
lidské
vztahy,
princip
sociálního smíru a
solidarity

Mezipředmětové
vztahy
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Přírodověda
Vlastivěda
Pracovní činnosti

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

ČESKÝ JAZYK

4. ročník
Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

SLOHOVÁ VÝCHOVA
- seznámení s osnovou, nadpisem a členěním
textu
- vypravování s užitím plnovýznamových sloves
- seznámení s různými druhy popisu
- upevňování správné formy společenského styku

OSV
–
rozvoj
schopností poznávání,
komunikace,
řešení
problémů a rozhodovací
dovednosti,
hodnoty
postoje a praktická
etika
VDO
–
občanská
společnost a škola
MKV
–
kulturní
diference,
lidské
vztahy,
princip
sociálního smíru a
solidarity
MV – interpretace
vztahu
mediálních
sdělení a reality
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Mezipředmětové
vztahy

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

ČESKÝ JAZYK

5. ročník
Školní výstupy

Žák:
- aktivně využívá spisovného mateřského jazyka,
- aktivně využívá přídavná jména,
- nezaměňuje kategorie podstatných jmen a sloves,
- pracuje s různými typy souvětí,
- správně využívá interpunkci v praxi,
- správně se orientuje v pravidlech českého
pravopisu a jejich využití,
- rozšiřuje si aktivní slovní zásobu,
- zachází s grafickými a psacími materiály a
pomůckami a dodržuje základní hygienické a
pracovní návyky,
- píše podle normy v přirozené velikosti a liniatuře,
se správným sklonem a rozestupem,
- dodržuje úhlednost, čitelnost a plynulost
písemného projevu,
- provádí kontrolu napsaného textu,
- vyjadřuje
se
v jednoduchých
formách,
společenského a úředního styku
- souvisle vyjadřuje své myšlenky,
- pozná rozdíl mezi krásnou literaturou a
literaturou faktu,
- využívá pro vlastní četbu i vyhledávání informací
dostupné knihovny a internet,
- zaznamenává si zajímavé myšlenky.

Mezipředmětové
Vztahy
JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ
OSV
–
kreativita, Hudební výchova
- stavba slova a jejich odvozování
komunikace
Výtvarná výchova
- seznámení se zdvojenými souhláskami
Přírodověda
MV – kritické čtení a
- seznámení s předponami s-, z-, vz- a
Vlastivěda
vnímání
mediálních
předložkami s,z
Pracovní činnosti
sdělení,
stavba
- seznámení s psaním skupin BĚ-BJE, VĚ-VJE,
mediálních sdělení
PĚ, MĚ, MNE
- upevňování
pravopisu
po
obojetných
souhláskách
- prohlubování znalosti slovních druhů a
mluvnických kategorií podst. jmen a sloves
- seznámení s druhy přídavných jmen, zájmen,
číslovek
- osvojování shody přísudku s podmětem
- věta jednoduchá, souvětí, přímá řeč
Učivo

PSANÝ PROJEV
- psaní dopisů, jejich formální úprava, úhlednost
a čitelnost
- písemné vyjádření vzkazu, informace
- stručné zápisy z učebního textu a jeho účelnost
ČTENÍ A LITERÁRNÍ VÝCHOVA
- zdokonalování čtení a práce s textem
- výrazné čtení a recitace
- rozlišování hlavní myšlenky literárního díla
- všímání si postojů literárních postav
- divadlo, typy divadelních představení
- poznávání základů literatury
- seznámení s kulturním životem regionu
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Průřezová témata

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

ČESKÝ JAZYK

5. ročník
Školní výstupy

Učivo
SLOHOVÁ VÝCHOVA
- reprodukce přiměřených textů
- sestavování osnovy
- různé druhy popisu
- dopis a jeho části
- vyplňování tiskopisů
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Průřezová témata
OSV
–
kreativita,
komunikace
MV – kritické čtení a
vnímání
mediálních
sdělení,
stavba
mediálních sdělení

Mezipředmětové
Vztahy

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

ČESKÝ JAZYK – JAZYKOVÁ VÝCHOVA

6. ročník

Školní výstupy

Učivo

Žák:
- správně třídí slovní druhy,
- vyjmenuje a určí mluv. kategorie podstatných
jmen, rozliší jména obecná, vlastní,
- zvládá pravopis běžně užívaných vlastních jmen,
- tvoří spisovné tvary podst. jmen, zvládá jejich
pravopis, pracuje s Pravidly českého pravopisu,
- tvoří spisovné tvary příd. jmen, zvládá jejich
pravopis,
- tvoří spisovné tvary zájmen, zvládá jejich
pravopis.
Žák:
- pracuje se Slovníkem spisovné češtiny, vědomě
používá slovní druhy ve vhodné komunikační
situaci, zvládá syntaktický pravopis ve větě
jednoduché,
- rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě jednoduché a v souvětí,

TVAROSLOVÍ
- mluvnické kategorie podst. jmen, podst. jména
konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná,
látková, obecná a vlastní
- procvičování tvarů podst. jmen podle vzorů,
odchylky, Pravidla českého pravopisu
- příd. jména – druhy, skloňování, stupňování,
jmenné tvary, pravopis
- zájmena – druhy, skloňování

SKLADBA
- Slovník. spis. češtiny, základní větné členy,
shoda přísudku s podmětem, větné členy
rozvíjející /kromě doplňku/
- věta jednoduchá – graf. znázornění, souvětí,
interpunkce
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Průřezová témata

Mezipředmětové
Vztahy

OSV
–
rozvoj
Český jazyk - literatura,
schopnosti poznávání,
Dějepis
kreativita
Zeměpis
MKV
–
kulturní
Anglický jazyk
diference
MV – kritické čtení a
vnímání
mediálních
sdělení,
stavba
mediálních sdělení

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

Žák:
ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA
- spisovně vyslovuje česká slova,
- spisovná a nespisovná výslovnost
- rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou - rozvrstvení nár. jazyka – jazyk spisovný,
češtinu.
nespisovné útvary českého jazyka

ČESKÝ JAZYK – LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Školní výstupy

6. ročník
Učivo
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Průřezová témata

Mezipředmětové
Vztahy

ŠVP Škola pro život

Žák:
- uceleně reprodukuje přečtený text,
- formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby.

Základní škola Fryšták

- můj domov – tvořivé činnosti s literárním
textem – přednes, reprodukce, základy literární
teorie
- za dobrodružstvím – interpretace literárních děl,
literární druhy a žánry
- nevšední příběhy

OSV
–
rozvoj Občanská výchova
schopnosti poznávání, Zeměpis
kreativita
Dějepis
MKV
–
diference

kulturní

MV – kritické čtení a
vnímání
mediálních
sdělení,
stavba
mediálních sdělení

ČESKÝ JAZYK – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Školní výstupy

6. ročník
Učivo
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Průřezová témata

Mezipředmětové
Vztahy

ŠVP Škola pro život

Žák:
- posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého
sdělení,
- odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od
názorů a hodnocení,
- odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně
užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke
svému komunikačnímu záměru,
- uspořádá informace v textu s ohledem na jeho
účel,
- využívá základy studijního čtení, vyhledá klíčová
slova, vytvoří výpisky a výtah z přečteného textu,
- využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky
a věcně správnému písemnému projevu a tvořivé
práci s textem.

Základní škola Fryšták

- jednoduché tiskopisy – poštovní poukázky,
podací lístek
- jednoduché komunikační žánry – vzkaz, inzerát,
objednávka, zpráva a oznámení
- dopis – úřední a osobní
- popis a jeho funkce – popis budovy, místnosti,
postavy, krajiny, pracovního postupu
- výtah, výpisky
- vypravování – dějová posloupnost, osnova,
jazykové prostředky, vyprávění podle obrázků,
dokončení příběhu

OSV
–
rozvoj Zeměpis
schopnosti poznávání, Informatika
kreativita
Dějepis
Výtvarná výchova
MKV
–
kulturní
Hudební výchova
diference
MV – kritické čtení a
vnímání
mediálních
sdělení,
stavba
mediálních sdělení
-

ČESKÝ JAZYK – JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Školní výstupy

7. ročník
Učivo
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Průřezová témata

Mezipředmětové
vztahy

ŠVP Škola pro život

Žák:
- rozvíjí pozitivní vztah k mateřskému jazyku,
- určuje věcný význam slov, mluv. kategorií,
- pracuje se Slovníkem spisovné češtiny,
- pozná významové rozdíly, v textu vyhledá
jednoznačná a mnohoznačná slova,
- rozliší sousloví od volného spojení slov,
- pozná rčení, pořekadla, přísloví, vysvětlí význam
obrazného rčení.
Žák:
- využije ve větách, ve slohu, lit. tvorbě,
- zamyslí se nad volbou vhodných slov,
- použije běžné odborné názvy při výkladu odbor.
textu,
- využívá termínů z ostat. vyuč. předmětů,
- rozliší jednotlivé způsoby obohacování slovní
zásoby,
- slova přejatá nahrazuje českými,
- pracuje se slovníky,
- vyhledá v textu slova historická, zastaralá,
novotvary, přejatá slova,
- zná základní pojmy,
- užívá složeniny,
- odliší zkratku od zkratkového slova, uvede
příklady,
- obohacuje slov. zásobu, zvyšuje svou úroveň
vyjadřování,
- vybírá vhodné jazykové prostředky při
komunikaci s dospělými, spolužáky.

Základní škola Fryšták

NAUKA O VÝZNAMU SLOV
- opakování 6. ročníku
- význam slov
- slova jednoznačná, mnohoznačná
- slovo a sousloví, rčení
- synonyma, homonyma
- slova citově zabarvená
- odborné názvy
NAUKA O TVOŘENÍ SLOV
- slovní zásoba a její obohacování
- slovotvorba
- způsob tvoření slov:
- odvozování
- skládání
- zkracování
- odvozování podstatných a přídavných jmen
- odvozování sloves

OSV
–
rozvoj Literatura
schopností poznávání, Zeměpis
kreativita,
poznávání
lidí
MKV
–
diference

kulturní

MV – kritické čtení a
vnímání
mediálních
sdělení,
interpretace Literatura
vztahu
mediálních Zeměpis
sdělení a reality
Občanská výchova

ČESKÝ JAZYK – JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Školní výstupy

7. ročník
Učivo
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Průřezová témata

Mezipředmětové

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

vztahy
Žák:
- zopakuje si slov. druhy, mluvnické kategorie,
pravopis -i/-y v koncovkách,
- zná jednotlivé tvary, tvoří s nimi věty,
- zopakuje poznatky o slovesech,
- rozliší trpný a činný rod, převede slovesa do
trpného a činného rodu,
- rozliší příslovce a přídavná jména,
- využívá příslovečné spřežky,
- stupňuje příslovce, zesiluje a zeslabuje jejich
význam,
- rozliší neohebná slova, vyhledá je v textu,
- používá vhodných tvarů podle komunikačních
situací.
Žák:
- určí druhy vět, prostředky pro ně typické,
- rozliší dvojčlenné věty i s nevyjádřeným
podmětem
od
jednočlenných,
větných
ekvivalentů,
- vyhledá v textech, užívá ve slohových pracích,
- vyhledá, určí základní větné členy,
- určí podmět a slovní druh, kterým je vyjádřen,
- určí přísudek, jeho druh,
- pozná rozvíjející větné členy,
- vyhledá a určí předmět,
- určí jednotlivé příslovečné určení,
- určí přívlastek, doplněk, přístavek,
- rozliší větu jednoduchou, souvětí, věty hlavní a
vedlejší.

TVAROSLOVÍ
- co už umíme z tvarosloví
- skloňování zájmena jenž
- slovesa
- slovesný rod
- příslovce
- příslovečné spřežky
- stupňování příslovcí
- další neohebná slova

SKLADBA
- druhy vět podle postoje mluvčího
- věty dvojčlenné
- věty jednočlenné, větné ekvivalenty
- základní větné členy
- podmět
- přísudek
- rozvíjející větné členy
- předmět
- příslovečné určení
- přívlastek
- doplněk
- přístavek
- věta jednoduchá, souvětí

ČESKÝJAZYK – JAZYKOVÁ VÝCHOVA

OSV
–
rozvoj Literatura
schopností poznávání,
kreativita,
poznávání
lidí
MKV
–
diference

kulturní

MV – kritické čtení a
vnímání
mediálních
sdělení,
interpretace
vztahu
mediálních
sdělení a reality

Literatura
Sloh a komunikace

7. ročník
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ŠVP Škola pro život

Školní výstupy

Základní škola Fryšták

Učivo

Žák:
- pozná jednotlivé druhy vedl.vět, vyhledá
spojovací výrazy u jednotlivých druhů vedlejších
vět,
- nahrazuje větné členy vedlejšími větami a
naopak.

SKLADBA
- vedlejší věta podmětná
- vedlejší věta předmětná
- vedlejší věta příslovečná
- vedlejší věta přívlastková
- vedlejší věta doplňková
- vedlejší věta přísudková

Žák:
- zvládne v písemném projevu syntaktický
pravopis v méně složitých souvětích,
- správně tvoří spisovné tvary, vědomě je užívá ve
vhodných komunikačních situacích,
- v písemném projevu zvládne lexikální pravopis,
- procvičí a ověří si správný pravopis velkých
písmen, použije pravidla českého pravopisu,
zeměpisný atlas, autoatlas.

PRAVOPIS
- vyjmenovaná slova
- psaní i/y v koncovkách podstatných jmen,
přídavných jmen
- shoda přísudku s podmětem
- souhrnná cvičení
- psaní velkých písmen ve vlastních jménech

ČESKÝ JAZYK – LITERARNÍ VÝCHOVA

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
OSV
–
rozvoj Literatura
schopností poznávání, Sloh a komunikace
kreativita,
poznávání
lidí
MKV
–
diference

kulturní

MV – kritické čtení a
vnímání
mediálních Literatura
sdělení,
interpretace Sloh a komunikace
vztahu
mediálních
sdělení a reality

7. ročník
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ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

Školní výstupy
Žák:
- uvědomí si důležitost jazyka, seznámí se
s estetickou a integrační složkou jazyka,
- porovná spisovnou a nespisovnou češtinu,
- pracuje s literárně teoretickými pojmy (alegorie,
metafora, metonymie, dialekt),
- seznámí se s osobností sv. Václava,
- utváří si vztah k národním a kulturním hodnotám,
- porovná kroniky (Kosmova, Dalimilova),
uvědomí si rozdíl mezi prózou a poezií,
- pozná epické žánry: legenda, kronika, pověst,
literatura faktu, lyrické: vlastenecká lyrika,
- vyhledá personifikaci, metonimii, apostrofu,
- seznámí se s historickým literárním stylem,
- zamyslí se nad významem a použitím volného
verše, citací.
Žák:
- výrazně čte,
- rozvíjí poznatky o žánrech: román, esej,
memoáry, literatura faktu,
- porovná kompozici středověkého listu s dnešním
dopisem,
- je hrdý na čin jako mravní příklad, smysl oběti,
- zamyslí se nad čestností, smyslem pro fair- play.

Učivo
- Můj domov
- Chrám i tvrz
- Svatý Václave

Průřezová témata

Mezipředmětové

vztahy
OSV
–
rozvoj Český jazyk
schopností poznávání, Občanská výchova
kreativita,
poznávání Dějepis
lidí
Výtvarná výchova
Hudební výchova
MKV
–
kulturní
diference
MV – kritické čtení a
vnímání
mediálních
sdělení,
interpretace
vztahu
mediálních
sdělení a reality

- Žij pravdu
- Běh na dlouhou trať

Český jazyk
Občanská výchova
Dějepis
Výtvarná výchova
Hudební výchova

ČESKÝ JAZYK – LITERARNÍ VÝCHOVA

7. ročník
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ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

Školní výstupy
Žák:
- má úctu ke kulturnímu a literárnímu dědictví,
- seznámí se s mýty, mytologií,
- porovná mýty jednotlivých národů,
- uvědomí si jejich podobnost i přes rozdílnost
kultur,
- zamyslí se nad symbolem potopy,
- pracuje s pojmy: pleonasmus, paranomázie,
metafora, volný verš, přesah, absurdno, satira,
- čte lyriku, epiku,
- přemýšlí o svědomí, odpovědnosti, vině,
- seznámí se s dalšími autory pohádek, rozliší
pohádku lidovou, moderní, autorskou,
- čte pověst, drama, nonses,
- přemýšlí o symbolu draka, o postavě čerta,
krále v pohádce,
- osvojí si pojmy: nonses, parodie, hyperbola,
satira.
Žák:
- přečte si bajky světových autorů,
- uvažuje o symbolu vlka, lišky, beránka,
medvěda,
- rozliší bajku od pohádky,
- seznámí se s architektonikou bajky, najde v ní
poučení,
- osvojí si pojmy: alegorie,
- diskutuje o současných mezilidských vztazích.

Učivo
- Bylo nebylo
- Odkud a kam
- Byl jednou jeden

Průřezová témata

Mezipředmětové

vztahy
OSV
–
rozvoj Dějepis
schopností poznávání, Zeměpis
kreativita,
poznávání Hudební výchova
lidí
Výtvarná výchova
MKV
–
diference

kulturní

MV – kritické čtení a
vnímání
mediálních
sdělení,
interpretace
vztahu
mediálních
sdělení a reality

- Ve zvířecím zrcadle

ČESKÝ JAZYK – LITERARNÍ VÝCHOVA

7. ročník
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ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

Školní výstupy
Žák:
- toleruje cizí kulturní zvyklosti,
- uvědomí si, že jsme různí lidé bez rasových a
kulturních předsudků,
- podporuje ekologické cítění a myšlení, má
kladný vztah ke zvířatům,
- čte umělecký cestopis, líčení,
- rozvíjí estetickou funkci jazyka (metafora,
epiteton, kompozice, ich forma, přímý vypravěč),
- porozumí vybraným textům.
Žák:
- rozvíjí vztah ke zvířatům, k odpovědnosti,
- čte fejeton, povídku, intimní a úvahovou lyriku,
- přemýšlí o symbolu psa a koně,
- vyhledá obecnou češtinu v poezii,
- seznámí se s volným veršem, gradací, situační a
jazykovou komikou.
Žák:
- diskutuje o vztahu rodičů a dětí, o budoucnosti,
toleranci jiných národů, o domově, přátelství,
lásce,
- pokusí se o báseň na libovolné téma,
- čte román - deník, povídku s dívčí hrdinkou,
humoristickou povídku,
- rozvíjí smyslové estetické vnímání,
- výrazně čte,
- rozvíjí svou fantazii,
- vytvoří limerik,
- pracuje s pojmy: vizuální poezie.

Učivo
- V cizí zemi

Průřezová témata

Mezipředmětové

vztahy
OSV
–
rozvoj Zeměpis
schopností poznávání, Český jazyk
kreativita,
poznávání
lidí
MKV
–
diference

kulturní

MV – kritické čtení a
vnímání
mediálních
sdělení,
interpretace
vztahu
mediálních Český jazyk
sdělení a reality
Přírodopis
Hudební výchova
Občanská výchova
Dějepis
Výtvarná výchova

- Co nás zajímá
- O zvířatech a lidech

- O sobě navzájem
- Nápady literárního klauna
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ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

ČESKÝ JAZYK – LITERARNÍ VÝCHOVA

7. ročník

Školní výstupy
Žák:
- chová úctu ke kulturnímu dědictví, tradici,
- čte povídku, beletrizovanou literaturu faktu.

Učivo
- O našich dědech

Průřezová témata

Mezipředmětové
vztahy

OSV
–
rozvoj Dějepis
schopností poznávání,
kreativita,
poznávání
lidí
MKV
–
diference

Žák:
- O lidech a robotech
- rozvíjí fantazii,
- seznámí se s židovským náboženstvím a zvyky,
- pražskými židovskými pověstmi,
- výrazně čte dialogy,
- seznámení se s ruskou a polskou literaturou,
- přečte si sci-fi román, pověst, sci-fi povídku a
drama.

kulturní

Dějepis
MV – kritické čtení a Občanská výchova
vnímání
mediálních
sdělení,
interpretace
vztahu
mediálních
sdělení a reality
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ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

ČESKÝ JAZYK – KOMUNIKACE A SLOH
Školní výstupy
Žák:
- prohloubí poznatky o vhodných jazykových
prostředcích,
- výstižně formuluje myšlenky, rozvíjí estetické
vnímání,
- zvládne osnovu popisu uměleckého díla.

7. ročník
Učivo
POPIS
- popis výrobku
- popis uměleckého díla
- popis pracovního postupu

Žák:
LÍČENÍ
- výstižně formuluje a sděluje pocity, prožitky, - líčení krajiny
rozvíjí emocionální vnímání,
- vhodně užívá spisovné jazykové prostředky
k vlastnímu tvořivému psaní.

Průřezová témata

Mezipředmětové vztahy
Literatura
Výtvarná výchova

Pracovní činnosti
Literatura
Dějepis

Žák:
VÝTAH
- uspořádává informace z textu s ohledem na - žádost
jeho účel,
- výtah z odborného textu
- zpracuje výtah z odborného textu, vybírá
vhodné jazykové prostředky,
- sestaví základní útvar administrativ. stylu.
Žák:
ŽIVOTOPIS
- sestaví strukturovaný životopis, výstižně - vlastní profesní životopis
zachytí základní údaje,
- uvědomí si způsob zpracování a význam
profesního životopisu.
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Literatura
Dějepis

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

ČESKÝ JAZYK – KOMUNIKACE A SLOH

7. ročník

Školní výstupy
Žák:
- sestaví osnovu vypravování,
- vypravuje ukázky z knihy, filmu,
- tvořivě pracuje s textem,
- rozvíjí svůj osobitý styl.

Učivo
VYPRAVOVÁNÍ

Průřezová témata

Mezipředmětové vztahy
Literatura

Žák:
SOUHRNNÁ CVIČENÍ
- upevní si poznatky o projevu psaném a
mluveném.
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ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

ČESKÝ JAZYK – JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Školní výstupy
Žák:
- chápe význam kvalitního jazykového vzdělání
v mluvené i písemné podobě,
- upevní si dosažené poznatky z učiva jazyka
- pozná homonyma, synonyma,
- umí tvořit slova odvozováním, skládáním
a zkracováním,
- umí spojit slova v sousloví,
- přiměřeně se orientuje v přejímání slov z cizích
jazyků,
- rozpozná přenesená pojmenování,
- přiměřeně zvládne pravopis slov pravopisně
počeštělých a slov psaných pravopisem
původním,
- dokáže správně vyslovovat přejatá slova.
Žák:
- přiměřeně zvládne odchylky skloňování,
- obecných podstatných jmen cizího původu od
skloňování slov domácích,
- zná pravidla pro skloňování cizích vlastních jmen
osobních,
- pozná nesklonná cizí jména,
- umí správně vyslovovat běžně užívaná cizí
jména,
- zvládne doplňovat cizí vlastní jména - rodná
i příjmení,
- zná vzory pro jejich skloňování,
- pozná slovesa dokonavá a nedokonavá, utvoří
vidové dvojice,
- rozliší vid dokonavý a nedokonavý.

8. ročník
Učivo
- úvod do učiva 8. ročníku
- opakování 7. ročníku
OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY
- nauka o tvoření slovní zásoby
- slova přejatá (výslovnost, pravopis)
- aktivní a pasivní slovní zásoba

Mezipředmětové
vztahy
OSV
–
rozvoj Přírodopis
schopností poznávání, Občanská výchova
sebepoznání
a Český jazyk - literatura
sebepojetí, kreativita
Průřezová témata

VGEMS – Evropa a
svět nás zajímá
MV – kritické čtení a
vnímání
mediálních
sdělení,
interpretace
vztahu
mediálních
sdělení a reality, stavba
mediálních
sdělení,
vnímání
autora
mediálního sdělení

TVAROSLOVÍ
- skloňování jmen přejatých a cizích jmen
vlastních
- užívání vlastních jmen v textu
- slovesný vid
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Občanská výchova
Dějepis
Matematika

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

ČESKÝ JAZYK A – JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Školní výstupy

8. ročník
Učivo

Žák:
- zná mluvnické kategorie jmen a na základě jejich
znalosti správně píše i/y v koncovkách,
- zná pravidla pro shodu Př s Po a umí správně
napsat i/y v příčestí,
- zná pravidla pro psaní předpon s-, z-, vz- a pády,
se kterými se pojí předložky s/se, z/ze a umí
vybrané jevy správně napsat,
- zná pravidla pro psaní skupin.

PRAVOPIS
- psaní i/y v koncovkách
- v koncovkách podstatných a přídavných jmen
- shoda Př s Po
- mluvnické kategorie jmen
- psaní předpon s-, z-, vz-,
- psaní předložek s/se, z/ze
- psaní skupin bě/bje, pě, vě/vje

Žák:
- upevňuje si poznatky o jazyce ke gramaticky
a věcně správnému písemnému projevu,
- umí určit základní a rozvíjející větné členy,
- rozliší větu dvojčlennou, jednočlennou, větný
ekvivalent,
- určí větu jednoduchou a souvětí,
- zná podřadné spojovací výrazy,
- určí druhy vět vedlejších,
- zná souřadné spojovací výrazy a na základě
jejich znalosti dovede určit významové poměry
mezi hlavními větami,
- umí určit druh NVČ a významové poměry mezi
jeho složkami,
- dokáže rozpoznat souřadně spojené věty vedlejší
a určit významový poměr mezi nimi,
- umí rozlišit SS a SP a graficky znázornit,
- zná příslušné spojky, vztažná zájmena, vztažná
příslovce,
- umí pravidla pro psaní interpunkce před
spojovacími výrazy a správně jich využívá.

SKLADBA
- opakování o větě jednoduché a souvětí
- druhy vedlejších vět
- významové poměry mezi souřadně spojenými
větami hlavními, souvětí souřadné, hlavní věty
- v poměru slučovacím
- v poměru odporovacím
- v poměru stupňovacím
- v poměru vylučovacím
- v poměru příčinném
- v poměru důsledkovém
- významové poměry mezi větnými členy
- několikanásobné větné členy
- souřadné spojení vedlejších vět
- souvětí souřadné a podřadné
- grafické znázornění souvětí
- spojovací výrazy v souvětí
- interpunkce v souvětí
- složitější souvětí
- jazykové rozbory
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Mezipředmětové
vztahy
OSV
–
rozvoj Zeměpis
schopností poznávání,
sebepoznání
a
sebepojetí, kreativita
Průřezová témata

VGEMS – Evropa a
svět nás zajímá
MV – kritické čtení a
vnímání
mediálních
sdělení,
interpretace
vztahu
mediálních Český jazyk - literatura
sdělení a reality, stavba a sloh
mediálních
sdělení,
vnímání
autora
mediálního sdělení

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

ČESKÝ JAZYK – JAZYKOVÁ VÝCHOVA

8. ročník

Školní výstupy
Žák:
- dokáže určit druh složitějšího souvětí a určí
vztahy mezi VH a VV,
- umí složité souvětí znázornit graficky,
- zvládá úkoly dané jazykovým rozborem.
Žák:
- rozliší latinku a azbuku,
- zná význam praslovanštiny a staroslověnštiny pro
vývoj českého jazyka,
- dokáže na mapě ukázat slovanská území
- rozliší spisovný a nespisovný projev,
- vhodně užívá spisovnou češtinu vzhledem
ke komunikačním záměrům,
- chápe význam udržování jazykové kultury
ve společenských
institucích,
v textech
a promluvách médií,
- přiměřeně zná historický vývoj a osobnosti, které
se zasloužily o rozvoj českého jazyka.

Učivo

Průřezová témata

Mezipředmětové
vztahy

OSV
–
rozvoj
schopností poznávání,
sebepoznání
a
sebepojetí, kreativita

SKLADBA

OBECNÉ VÝKLADY O ČESKÉM JAZYCE
- indoevropské jazyky
- praslovanština
- rozdělení slovanských jazyků
- staroslověnština
- útvary českého jazyka a jazyková kultura
- spisovná čeština
- nespisovná čeština (obecná čeština, nářečí,
slang, argot)
- jazyková kultura
- jazykovědci - historický vývoj, současní
lingvisté
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VGEMS – Evropa a
Český jazyk - literatura
svět nás zajímá
a sloh
MV – kritické čtení a Zeměpis
vnímání
mediálních Dějepis
sdělení,
interpretace
vztahu
mediálních
sdělení a reality, stavba
mediálních
sdělení,
vnímání
autora
mediálního sdělení

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

ČESKÝ JAZYK – LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Školní výstupy
Žák:
- reprodukuje četbu, hodnotí ji,
- vysloví vlastní názor,
- vytvoří si plán četby,
- umí definovat pojem literatury, slovesného
umění, literární druhy,
- uvědomí si, že literatura je staré umění a je
součástí dějin.
Žák:
- nepřetržitě obohacuje slovní zásobu,
- rozlišuje nová pojmenování, nová slova.

8. ročník
Učivo
Úvod do literárního učiva
- Prázdninová četba
- Seznámení s čítankou a úkoly
- Plán četby
- Pracovní sešit
- Opakování literárních pojmů

Můj domov a svět
- Mozart a Praha
- Z. Mahler: Mozart v Praze - Don
- Giovanni
- Jirásek: Don Juan poprvé v Praze
- V. Holan: Z Mozartiány I
Žák:
Dvořák v Americe
- charakterizuje hrdinu a další postavy literárního - Z. Mahler: Z Nového Světa
díla,
- J. Škvorecký: Sestry
- umí vypravovat čtený příběh.
Žák:
Cesty a návraty
- zná zpaměti úryvky z různých děl,
- J. Wolker: Okno
- umí formulovat hlavní myšlenku – pointu.
- J. Hanzelka, M. Zikmund: Za námi Praha,
Afrika
Žák:
Obozích a lidech
- zná některá fakta ze starořeckých dějin,
- R. Mertlík: Odysseova dobrodružství
- umí definovat pojmy: pověst, mýtus, mytologie,
- Homér: Odyssea
- umí rozlišit středověkou literaturu.
- E. Jonson: Království bez krále
- Aristoteles: O přátelství
- M. A. Martialis: Líbej bez počtu
- Ch. Džibrán: O rozkoši, O lásce
- L. Apuleius: Amor a Psyché
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Průřezová témata

Mezipředmětové
vztahy

OSV
–
rozvoj
schopností poznávání,
sebepoznání
a
sebepojetí, kreativita
VGEMS – Evropa a
svět nás zajímá
MV – kritické čtení a
vnímání
mediálních Hudební výchova
sdělení,
interpretace
vztahu
mediálních
sdělení a reality, stavba
mediálních
sdělení,
vnímání
autora
mediálního sdělení

Dějepis
Zeměpis
Dějepis

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

ČESKÝ JAZYK – LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Školní výstupy

8. ročník
Učivo

Žák:
Ve službě bohu, králi a dámě
- charakterizuje svědectví o historii,
- Jirásek: Lucká válka
- vlastními slovy prezentuje osobnosti našich - J. de Voragine: Svatý Jiří
i světových dějin.
- N. Philip: Meč v kameni
- V. Hulpach: Hledání svatého Grálu
- V. Cibula: Píseň o Rolandovi
- M. Konopicka: A když král jel na bojiště
- J. R. de Blaia: V dlouhých dnech máje slýchám
rád
- Vidal: Usmrtí, zabije
- Z. Šmíd: Píseň o rýzmberské paní
Žák:
Vyšla hvězda nad Betlémem
- umí se zamyslet a komunikovat o smyslu života, - J. Zeyer: Vyvolená
životních hodnotách,
- J. Durych: Tři králové
- umí diskutovat o roli muže a ženy, o citové - F. Cavanna: Jak to vlastně bylo, Léčitel
výchově.
- Z první epištoly sv. Pavla Korintským
- J. Volák: Pojďte za mnou
- Legenda o sv. Kateřině
- F. Šrámek: Prosinec
- M. Bělohlávek: Plzeňská madona
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Mezipředmětové
vztahy
OSV
–
rozvoj Dějepis
schopností poznávání,
sebepoznání
a
sebepojetí, kreativita
Průřezová témata

VGEMS – Evropa a
svět nás zajímá
MV – kritické čtení a
vnímání
mediálních
sdělení,
interpretace
vztahu
mediálních
sdělení a reality, stavba Dějepis
mediálních
sdělení,
vnímání
autora
mediálního sdělení

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

ČESKÝ JAZYK – LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Školní výstupy

8. ročník
Učivo

Žák:
- recituje nebo předčítá vybraný umělecký text,
- pokouší se o vlastní tvorbu,
- orientuje se v básnickém textu uvedených autorů.

Sen, láska a smrt
- Zakletá dcera
- K. J. Erben: Lilie, Svatební košile
- E. A. Poe: Annabel – Lee, Večernice
- B. Stoker: Drákula
- J. Neruda: Vampír
- Rukopis zelenohorský
- Jirásek: Libušin soud
- F. L. Čelakovský: Bohatýr Murovec
- K. H. Mácha: Máj
- V Hugo: Dítě
- S. Puškin: Kdo vlny, kdo vás zastavil
- Němcová: O Viktorce
- F. Halas: Podobizna naší paní
- Ch. Bronteová: Jane Eyorová
Žák:
Šoa
- chápe vztah mezi lidovou a uměle vytvořenou - P. Levi: Je-li toto člověk
básní,
- L. Fuks: Kchonyho cesta do světa
- zná pojmy drama, divadlo, komedie, dialog, - J. Orten: Zákazy
monolog.
- J. Škvorecký: Příběh o kukačce
- Básně J. Taussiga
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Mezipředmětové
vztahy
OSV
–
rozvoj Dějepis
schopností poznávání, Hudební výchova
sebepoznání
a
sebepojetí, kreativita
Průřezová témata

VGEMS – Evropa a
svět nás zajímá
MV – kritické čtení a
vnímání
mediálních
sdělení,
interpretace
vztahu
mediálních
sdělení a reality, stavba
mediálních
sdělení,
vnímání
autora
mediálního sdělení
Zeměpis

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

ČESKÝ JAZYK – LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Školní výstupy

8. ročník
Učivo

Žák:
Čtu, čteš, čteme
- umí vytvořit referáty, vyhledávat materiály - S. Townsendová: Hořké zrání
na internetu – o holocaustu.
- I. Procházková: Jde o blízkost
- V. Hrabě: Variace na renesanční téma
- J. Suchý: Teach me tonight
- L. Rosten: Pan Kaplan má stále třídu rád
- Básnické hříčky Fielda
- J. R. R. Tolkien: Nad propastí
- T. Dedopulos: Gandalf, Merlin, Kirké
- J. Mikula: Zuby machairodů
- O. Batlička: Můž v podpalubí
- L. Fulghum: O mateřství
- S. Leacock: Jak jsme slavili svátek matek
- Čteme básně J. Žáčka
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Průřezová témata

Mezipředmětové
vztahy

OSV
–
rozvoj Dějepis
schopností poznávání, Zeměpis
sebepoznání
a
sebepojetí, kreativita
VGEMS – Evropa a
svět nás zajímá
MV – kritické čtení a
vnímání
mediálních
sdělení,
interpretace
vztahu
mediálních
sdělení a reality, stavba
mediálních
sdělení,
vnímání
autora
mediálního sdělení

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

ČESKÝ JAZYK – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Školní výstupy

8. ročník
Učivo

Žák:
- chápe cíle stylistiky,
- přiměřeně dokáže rozlišit základní jazykové styly
na příkladech vybraných textů,
- zná probrané slohové postupy a útvary.

ÚVOD DO UČIVA SLOHU
- cíl stylistiky
- jazykové styly
- slohové postupy
- slohové útvary

Žák:
- dokáže vybrat hlavní myšlenku textu a zapsat ji
v souvislostech,
- umí napsat osnovu heslovitě, větami, citáty,
- orientuje se v odborném textu a používá odborné
termíny (rozumí jim).
Žák:
- rozlišuje charakteristiku vnější a vnitřní, přímou
a nepřímou,
- vnímá
použití
jazykových
prostředků
významných literárních umělců.

VÝTAH
- souvislý výklad
- citace
- osnova
- výpisky

Žák:
- dovede sestavit osnovu,
- výkladu (správně uspořádá informace s ohledem
na jejich účel),
- umí použít správných jazykových prostředků,
- umí správně, výstižně a souvisle formulovat
myšlenky a názory v písemném i ústním projevu,
- rozlišuje objektivní a subjektivní sdělení.

VÝKLAD
- mluvený a psaný
- jazykové prostředky
- osnova

CHARAKTERISTIKA LITERÁRNÍ POSTAVY
- charakteristika vnější a vnitřní
- charakteristika přímá a nepřímá
- jazykové prostředky
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Mezipředmětové
vztahy
OSV
–
rozvoj Český jazyk - literatura,
schopností poznávání, mluvnice
sebepoznání
a
sebepojetí, kreativita
Průřezová témata

VGEMS – Evropa a
svět nás zajímá
MV – kritické čtení a
vnímání
mediálních
sdělení,
interpretace
vztahu
mediálních
sdělení a reality, stavba
mediálních
sdělení,
vnímání
autora
mediálního sdělení

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

ČESKÝ JAZYK – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Školní výstupy

8. ročník
Učivo

Žák:
LÍČENÍ
- využívá poznatků o jazyce a stylu k tvořivému - umělecký popis
psaní na základě svých dispozic a zájmů.
- kompozice líčení
- jazykové prostředky
- osnova
Žák:
ÚVAHA
- zná základní rysy úvahového postupu,
- slohový útvar úvahového postupu – osnova
- dovede rozlišit druhy úvahy na ukázkách textů,
- druhy úvahy:
- snaží se chápat, respektovat a učit se z toho, co - odborná, publicistická, umělecká, prosté
říkají, dělají a myslí si druzí lidé,
uvažování, esej
- pokusí se o vlastní tvořivé psaní, o vyjádření - citát
vlastního postoje ke sdělovanému obsahu.
Žák:
SOUHRNNÉ POUČENÍ O SLOHU
- vytváří si pozitivní vztah k učení,
- styl prostě sdělovací
- vyhledává a třídí informace a na základě - styl administrativní
pochopení jejich využívání v procesu učení si - styl teoreticky odborný
vytváří pozitivní vztah k tvůrčím činnostem.
- -popularizačně odborný
- učební
- novinářský, žurnalistický
- publicistický
- umělecký
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Průřezová témata
OSV
–
rozvoj
schopností poznávání,
sebepoznání
a
sebepojetí, kreativita
VGEMS – Evropa a
svět nás zajímá
MV – kritické čtení a
vnímání
mediálních
sdělení,
interpretace
vztahu
mediálních
sdělení a reality, stavba
mediálních
sdělení,
vnímání
autora
mediálního sdělení

Mezipředmětové
vztahy

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

ČESKÝ JAZYK – JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Školní výstupy

9. ročník
Učivo

Žák:
- dokáže rozlišit a na příkladech v textu doložit
nejdůležitější způsoby a zásady tvoření slov,
- spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí
slova,
- samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se SSČ a dalšími jazykovými
- příručkami.

SLOVNÍ ZÁSOBA A VÝZNAM SLOVA
- slovo a sousloví, věcné významy slov
- rozvoj slovní zásoby, jádro slovní zásoby
- významové vztahy mezi slovy: synonyma
- homonyma, antonyma
- rozvrstvení slovní zásoby: odborné názvy
- slova domácí, mezinárodní

Žák:
- rozliší části slova: kořen, předpona, přípona,
koncovka,
- vyjmenuje způsoby tvoření slov.

NAUKA O TVOŘENÍ SLOV
- stavba slova
- odvozování, skládání, zkracování slov

Žák:
- správně třídí slovní druhy,
- tvoří spisovné tvary slov,
- vědomě je používá v komunikaci.

TVAROSLOVÍ
- slovní druhy: slova ohebná a neohebná
- podstatná jména
- přídavná jména: druhy, stupňování
- mluvnické významy
- zájmena a číslovky: druhy, skloňování
- slovesa a jejich mluvnické významy, tvary
- slovesa být, přechodníky
- příslovce
- předložky a spojky
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Průřezová témata
OSV
–
rozvoj
schopností poznávání,
sebepoznání
a
sebepojetí, kreativita,
komunikace
MKV
–
diference

kulturní

MV – kritické čtení a
vnímání
mediálních
sdělení,
interpretace
vztahu
mediálních
sdělení
a
reality,
vnímání
autora
mediálních
sdělení,
tvorba
mediálního
sdělení

Mezipředmětové
vztahy
Český jazyk – literární
výchova
Zeměpis
Přírodopis
Fyzika

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

ČESKÝ JAZYK – JAZYKOVÁ VÝCHOVA

9. ročník

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák:
- využívá znalostí o normě při tvorbě jazykových
projevů,
- rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí,
- dokáže se orientovat ve složitých souvětích,
- v písemných projevech zvládá pravopis lexikální,
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě
jednoduché i v souvětí.

STAVBA VĚTY A SOUVĚTÍ
- věty podle postoje mluvčího
- věty dvojčlenné a jednočlenné, větné
ekvivalenty
- tvoření vět a souvětí
- mluvnický zápor
- skladební dvojice: přívlastek, doplněk
- věta hlavní a vedlejší, řídící a závislá
- souvětí souřadné a podřadné, druhy vedl. vět
- významové poměry mezi souřadně spojenými
větnými členy a vedlejšími větami
- složité souvětí
- řeč přímá a nepřímá
- samostatný větný člen, oslovení, vsuvka, věta
neúplná
- pořádek slov v české větě

OSV
–
rozvoj
schopností poznávání,
sebepoznání
a
sebepojetí, kreativita,
komunikace
MKV
–
kulturní
diference
MV – kritické čtení a
vnímání
mediálních
sdělení,
interpretace
vztahu
mediálních
sdělení
a
reality,
vnímání
autora
mediálních
sdělení,
tvorba
mediálního
sdělení

Žák:
- umí aplikovat při tvorbě vlastního jazykového
projevu zásady českého pravopisu a spisovné
výslovnosti,
- rozlišuje spisový jazyk, nářečí a obecnou češtinu.

PRAVOPIS
- pravopis lexikální, tvaroslovný, skladební
- vlastní jména
- zvuková stránka jazyka:
- hlásky a hláskové skupiny
- větný přízvuk, větná melodie
OBECNÉ VÝKLADY O JAZYCE
- projev mluvený a psaný, řeč, jazyk
- opakujeme si:
- slovanské jazyky, vývoj jazyka, útvary českého
jazyka
- jazykověda a její disciplíny
- jazyková kultura
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Mezipředmětové
vztahy

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

ČESKÝ JAZYK– KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Školní výstupy
Žák:
- dokáže rozlišit spisovný i nespisovný projev a
vhodně užít spisovné jazykové prostředky
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru,
- v mluveném a psaném projevu vhodně užívá
verbálních i nonverbálních komunikačních
prostředků,
- využívá poznatků o jazyce ke gramaticky i věcně
správnému písemnému a tvořivému psaní na
základě vlastních dispozic a osobních zájmů,
- komunikuje kultivovaně, výstižně volí vhodné
jazykové prostředky.

9. ročník
Učivo

-

úvod do učiva slohu
výklad
popis
popis pracovního postupu
popis uměleckého díla
subjektivně zabarvený popis
charakteristika
vypravování
úvaha
proslov
diskuse
fejeton
funkční styly
slohové útvary dle výběru žáků
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Průřezová témata
OSV
–
rozvoj
schopností poznávání,
sebepoznání
a
sebepojetí, kreativita,
komunikace
MKV
–
diference

kulturní

MV – kritické čtení a
vnímání
mediálních
sdělení,
interpretace
vztahu
mediálních
sdělení
a
reality,
vnímání
autora
mediálních
sdělení,
tvorba
mediálního
sdělení

Mezipředmětové
vztahy
Dějepis
Občanská výchova
Český jazyk – literární
výchova
Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
Přírodopis

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

ČESKÝ JAZYK – LITERÁRNÍ VÝCHOVA

9. ročník

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák:
- interpretuje významy a smysl textu,
- samostatně formuluje dojmy z četby, z
divadelního představení a filmu, vyjadřuje
kritické názory na jejich obsah,
- vnímá názory a argumenty druhých s
porozuměním,
- rozlišuje a charakterizuje literární druhy a žánry,
- porovnává různá ztvárnění téhož námětu v
různých literárních druzích a žánrech, v literatuře
a filmu,
- rozlišuje literaturu konzumní a hodnotnou,
- výrazně čte, vstupuje podle svých možností do
role postavy,
- vyhledává informace z dostupných zdrojů
(knihovna, internet) a umí je samostatně
zpracovat do útvaru referátu.

MŮJ DOMOV A SVĚT
- Být indiánem
- Být v Americe českým spisovatelem
ZA LITERÁRNÍMI PAMÁTKAMI
- Z renesanční literatury
- Od renesance k baroku
- Z literárního klasicismu
KRÁSA JE V PRAVDĚ
- Realismus v literatuře
MODERNA
- Nová krása - prokletí básníci, realisté,
anarchisté
- Světlo, barvy, vůně -impresionismus
- Stíny a tma - naturalismus
- Symboly světla a duše – symbolismus a
dekadence
AVANTGARDA
- Osvobozená slova – futurismus a dadaismus
- Osvobozená obraznost – poetismus a
surrealismus
NEKLIDNÉ DVACÁTÉ STOLETÍ
- O té první velké válce
- Kříže, srpy, kladiva
- O té druhé velké válce
- Mezi lidmi
ČTU, ČTEŠ, ČTEME
- Pohádky nepohádky
- lásce sladké a hořké
- Příběhy strašné i směšné

OSV
–
rozvoj
schopností poznávání,
sebepoznání
a
sebepojetí, kreativita,
komunikace
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MKV
–
diference

kulturní

MV – kritické čtení
a vnímání mediálních
sdělení,
interpretace
vztahu
mediálních
sdělení
a
reality,
vnímání
autora
mediálních
sdělení,
tvorba
mediálního
sdělení

Mezipředmětové
vztahy
Dějepis
Zeměpis
Přírodopis
Výtvarná výchova
Občanská výchova
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5.1.2 Seminář z českého jazyka
Charakteristika vyučovacího předmětu
Volitelný vyučovací předmět Seminář z českého jazyka je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk
a jazyková komunikace. Jeho hlavním cílem je vést žáka k postupnému osvojování si jazyka
jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání informací. Dále je
zapotřebí rozvíjet u žáka pozitivní vztah k literatuře, vytvořit předpoklady pro zvládnutí
běžných pravidel mezilidské komunikace a vybavit žáka takovými znalostmi, které mu
umožní správně vnímat různá jazyková sdělení.
Vzdělávací obsah volitelného vyučovacího předmětu Seminář z českého jazyka má
komplexní charakter. Ve výuce se vzájemně prolínají jednotlivé složky – Jazyková výchova,
Komunikační a slohová výchova, Literární výchova.
Seminář z českého jazyka je zařazen mezi volitelné předměty pro žáky 6. ročníku s dotací
jedné vyučovací hodiny týdně. Výuka rozšiřuje a prohlubuje učivo předmětu Český jazyk a
literatura, probíhá převážně v kmenových třídách.
Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu Seminář z českého jazyka
Kompetence k učení
Učitel:
- motivuje žáky k učení,
- formuluje cíl činnosti s žáky,
- se zajímá o názory, náměty a zkušenosti žáků,
- střídá metody práce, využívá aktivní formy učení a práci ve skupině, umožňuje prezentaci
výsledků práce,
- diferencuje podle individuálních schopností žáků,
- sleduje úspěšnost a oceňuje pokrok každého žáka a povzbuzuje jej.
Kompetence k řešení problému
Učitel:
- vede a pomáhá žákům, s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke
správnému řešení.
Kompetence komunikativní
Učitel:
- nabízí témata ke komunikaci,
- ocení vlastní názor žáka,
- vysvětluje potřebu spisovného jazyka,
- společně se žáky vyvozuje pravidla správné komunikace a vede je k jejich dodržování.
Kompetence občanské
Učitel:
- pozitivně ovlivňuje postoje a názory žáka diskusí, radou, příkladem,
- podporuje a rozvíjí vlastní názory žáka,
- zapojuje žáky do života školy účastí na organizovaných akcích, v radě žáků a podílením se
na řešení vnitřních problémů školy.
Kompetence pracovní
Učitel umožňuje žákům realizovat vlastní nápady a podněcuje jejich tvořivost.
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SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA

6. ročník

Školní výstupy

Učivo

Žák:
- umí odůvodnit pravopisné jevy.
Žák:
- správně třídí slovní druhy, vyjmenuje a určí
mluv. kategorie podst. jmen, rozliší jména
obecná, vlastní, zvládá pravopis běžně užívaných
vlastních jmen.
Žák:
- tvoří spisovné tvary podst. jmen, zvládá jejich
pravopis, pracuje s Pravidly českého pravopisu.

PRAVOPIS
- procvičování ( diktáty, doplňovací cvičení )
TVAROSLOVÍ
- mluvnické kategorie podst. jmen, podst. jména
konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná,
látková, obecná a vlastní
TVAROSLOVÍ
- procvičování tvarů podst. jmen podle vzorů,
odchylky, Pravidla českého pravopisu

Žák:
TVAROSLOVÍ
- tvoří spisovné tvary příd. jmen, zvládá jejich - příd. jména – druhy, skloňování, stupňování,
pravopis
jmenné tvary, pravopis
Žák:
TVAROSLOVÍ
- tvoří spisovné tvary zájmen, zvládá jejich - zájmena – druhy, skloňování
pravopis.
Žák:
SKLADBA
- pracuje se Slovníkem spisovné češtiny, vědomě - Slov. spis. češtiny, základní větné členy, shoda
používá slovní druhy ve vhodné komunikační
přísudku s podmětem, větné členy rozvíjející
situaci, zvládá syntaktický pravopis ve větě
/kromě doplňku/
jednoduché,
- věta jednoduchá – grafické znázornění, souvětí,
- rozlišuje významové vztahy gramatických
interpunkce
jednotek ve větě jednoduché a v souvětí.
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5.1.3 Anglický jazyk
Cizí jazyk vede k chápání a objevování skutečností přesahujících oblast zkušeností
zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytuje jazykový základ a předpoklady pro
komunikaci žáků v rámci integrované Evropy do světa. Pomáhá snižovat jazykové bariéry,
přispívá k širšímu uplatnění jednotlivce v osobním životě, v dalším studiu i v budoucím
pracovním uplatnění.
Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni
Při výuce anglického jazyka je důraz kladen na výuku základů gramatiky, schopnosti
porozumění a následné komunikaci. Náročnost učiva, použitého jako prostředku k dosažení
těchto dovedností volí vyučující s ohledem na schopnosti a možnosti žáka.
Cílem výuky na prvním stupni je probuzení zájmu žáka o studium, přičemž se pozornost
soustřeďuje na osvojení zvukové podoby jazyka a zvládnutí vztahů mezi jeho grafickou
a zvukovou stránkou. Rozvíjí se základní řečové dovednosti.
Vyučovací předmět má na časovou dotaci 3 hodiny týdně od třetího do pátého ročníku.Výuka
probíhá ve třídách, vyučující využívá kromě učebnic a pracovních sešitů také audiokazety
a CD + různé autentické materiály (noviny, časopisy, internet,…).
Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni
Výuka je založena na modelu britské angličtiny, ale žáci jsou postupně seznamováni
i s odlišnostmi v americké angličtině. Předmět směřuje k tomu, aby byl žák schopen
dorozumět se s cizincem a byl schopen komunikovat o základních tématech. Výuka se lehce
dotýká seznámení s reáliemi Anglie, čímž jsou žáci vedeni k objevování jiných kultur.
Předmět se na 2. stupni vyučuje v 6. – 9. ročníku. Vyučovací předmět má v každém ročníku
časovou dotaci 3 hodiny týdně. V 6. a 7. ročníku se anglický jazyk vyučuje v rámci
jednotlivých tříd. V 8. a 9. ročníku jsou žáci rozděleni do 3 skupin tak, aby byly větší
možnosti rozvoje mluveného projevu a individuálního přístupu k jednotlivým žákům. V jedné
skupině jsou vždy soustředěni žáci s předpoklady pro zvládnutí většího rozsahu učiva.
Vyučování probíhá v kmenových třídách i odborné učebně.Požadavky na vzdělávání v cizích
jazycích vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který popisuje
různé úrovně ovládání cizího jazyka. Vzdělávání v Cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně
A2.
Do vyučovacího předmětu Anglický jazykjsou zařazena průřezová témata Osobnostní
a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,
Multikulturní výchova a Mediální výchova.
Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu Anglický jazyk
Kompetence k učení
Učitel:
- motivuje žáky k učení,
- formuluje cíl činnosti s žáky,
- spravedlivě a objektivně posuzuje, stanoví pravidla a kritéria hodnocení (i ve spolupráci
s žáky), vede žáky k sebehodnocení,
- střídá metody práce, využívá aktivní formy učení a práci ve skupině, umožňuje prezentaci
výsledků práce,
- diferencuje podle individuálních schopností žáků,
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- sleduje úspěšnost a oceňuje pokrok každého žáka a povzbuzuje jej.
Kompetence k řešení problému
Učitel:
- vede žáky k respektování různých řešení problému,
- žáky vede a pomáhá jim, s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu
ke správnému řešení.
Kompetence komunikativní
Učitel:
- nabízí témata ke komunikaci,
- umožňuje žákům samostatně i ve skupinách pracovat na zadaném tématu, dává prostor
k diskusi,
- cení vlastní názor žáka,
- vede žáky k dovednosti získávat informace,
- společně se žáky vyvozuje pravidla správné komunikace a vede je k jejich dodržování.
Kompetence sociální a personální
Učitel:
- ve spolupráci se žáky stanovuje pravidla soužití a důsledně dbá na jejich dodržování,
- učitel vede žáky k přijímání odpovědnosti za svěřené úkoly,
- naslouchá problémům žáků a pomáhá jim s jejich řešením.
Kompetence občanské
Učitel:
- podporuje a rozvíjí vlastní názory žáka,
- podporuje multikulturní výchovu, umožňuje žákům prezentaci a poznávání jiných kultur.
Kompetence pracovní
Učitel:
- dbá na zajištění materiálních podmínek pro výuku,
- seznamuje žáky s pracovními postupy, umožňuje jim vybrat si vhodný postup a
zorganizovat si práci a čas podle potřeby.
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ANGLICKÝ JAZYK

3. ročník

Školní výstupy
Žák:
- vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném
rozsahu slovní zásoby,
- rozumí jednoduchým pokynům a větám,
adekvátně na ně reaguje,
- rozlišuje grafickou a mluvenou podobu jazyka,
- pochopí obsah a smysl jednoduché pomalé a
pečlivě vyslovené konverzace dvou osob
s dostatkem času na porozumění,
- používá abecední slovník učebnice.

Učivo
-

hláskování, abeceda
představování (sebe i druhé)
příkazy, udávání směru
číslovky 1 - 12, dotaz na věk
telefonní čísla
určení celých hodin

TEMATICKÉ OKRUHY SLOVNÍ ZÁSOBY:
- hračky
- barvy
- oblečení
- tělo
- popis lidského těla

VAZBY:
- there is, there are
- how many
- přivlastňovací zájmena
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Průřezová témata
OSV – komunikace
VGEMS – Evropa
a svět nás zajímá

Mezipředmětové
vztahy
Výtvarná výchova
Hudební výchova
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ANGLICKÝ JAZYK

4. ročník

Školní výstupy
Žák:
- rozumí jednoduchým textům, jejich obsahu,
reaguje na ně,
- využívá při práci obrazový materiál, časopisy,
- učí se vyhledávat jednoduché informace a tvořit
odpověď na otázku,
- učí se jednoduché konverzaci,
- učí se využívat dvojjazyčný slovník,
- učí se sestavovat jednoduché písemné sdělení,
- učí se nahlas a foneticky správně číst jednoduché
texty.

Učivo
-

číslovky 1 – 100
zájmena he a she, his a her
množné číslo podstatných jmen
časování slovesa to be
vazba s pomocným slovesem do
tvoření otázek
popis domu
adresa
užití slovesa can a can´t

TEMATICKÉ OKRUHY SLOVNÍ ZÁSOBY:
- ovoce a zelenina
- barvy
- domácí zvířátka
- jídlo a vaření
- geometrické tvary
- hřiště, park
- škola a město
VAZBY:
- Where? (předložky in, on, under, between, next
to)
- How many?
- There is a there are
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Mezipředmětové
vztahy
OSV – poznávání lidí, Hudební výchova
komunikace
Výtvarná výchova
Matematika (geometrie)
VGEMS – objevujeme
Evropu a svět
Průřezová témata

MKV – lidské vztahy,
multikulturalita
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ANGLICKÝ JAZYK

5. ročník

Školní výstupy
Žák:
- aktivně se zapojí do jednoduché konverzace,
- pozdraví se a rozloučí se s dospělým i
kamarádem,
- dovede představit sebe i druhé.
Žák:
- dokáže popsat předměty a jejich umístění,
- používá číslovky v rozsahu 1 – 100,
- zná anglickou abecedu a dokáže ji aktivně
používat při hláskování jednotlivých výrazů,
- reaguje na jednoduché pokyny ze školního
prostředí.
Žák:
- dokáže sdělit a zeptat se kde se lidé (věci)
nacházejí,
- rozumí textu na pohlednici a dokáže ji napsat,
- rozumí hlavním údajům v jednoduché mluvené
konverzaci (jméno, věk, bydliště).
Žák:
- dokáže se zeptat na cenu zboží v obchodě,
- umí sdělit, co kdo má a dokáže používat
sloveso to have got v jednoduché konverzaci,
- popíše rozvrh hodin.
Žák:
- dokáže se zeptat na čas, sdělit čas,
- mluví o svém denním režimu a volnočasových
aktivitách a vytváří na tato témata otázky.

Učivo

Průřezová témata
OSV – komunikace

- sloveso to be

Mezipředmětové
vztahy
Občanská výchova

MKV – kulturní diference,
multikulturalita
-

určitý a neurčitý člen
předložky místa (in, on,under)
číslovky 1 – 100
abeceda
mn. č. podstatných jmen

- sloveso to be (otázka, zápor)
- tázací příslovce (where, who, …)
- přivlastňovací zájmena

- sloveso to have got (otázka, zápor)

- přítomný prostý čas (otázka , zápor)
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ANGLICKÝ JAZYK
Školní výstupy
Žák:
- hovoří o tom, co kdo může nebo umí udělat,
- dokáže popsat, kde se co nachází,
- umí vysvětlit základní orientaci ve městě,
- rozumí jednoduchým pokynům při stolní hře.

5. ročník
Učivo
- sloveso can (otázka, zápor)
- výskytová vazba there is/are
- předložky místa (in front of, next to…)
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Průřezová témata
OSV – komunikace
MKV
–
kulturní
diference,
multikulturalita

Mezipředmětové
vztahy
Zeměpis
Tělesná výchova
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ANGLICKÝ JAZYK

6. ročník

Školní výstupy
Žák:
- popíše vzhled osob,
- sdělí,co kdo právě dělá, popíše právě probíhající
činnosti,
- uvědomuje si rozdíl mezi přítomným časem
průběhovým a prostým.
Žák:
- popisuje svůj režim dne, dokáže vyprávět o
volnočasových aktivitách a k daným tématům
vytváří otázky,
- vyjádří se, jak často dané činnosti provádí,
- při konverzaci používá krátké odpovědi,
- sdělí datum konkrétního dne.
Žák:
- je schopen popsat právě probíhající děj i děj,
který se pravidelně opakuje,
- uvědomuje si rozdíl mezi přítomným časem
prostým a průběhovým,
- dokáže používat krátké odpovědi v obou
přítomných časech.
Žák:
- sděluje kde byl,
- popisuje jednoduché děje v minulosti,
- vytváří otázky na minulý děj.

Učivo
- slovesa to be, have got
- přítomný čas průběhový (otázka, zápor)
- jednotné a množné číslo podstatných jmen

-

přítomný čas prostý
příslovce vyjadřující častost děje
měsíce v roce
řadové číslovky
datum

Průřezová témata
OSV – komunikace

Mezipředmětové
vztahy
Tělesná výchova

MKV
–
kulturní
diference,
multikulturalita
Občanská výchova

- přítomný čas prostý x přítomný čas průběhový
- osobní zájmena v podmětu a předmětu

- minulý čas slovesa to be
- minulý čas prostý (otázka, zápor)
- pravidelná a nepravidelná slovesa
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ANGLICKÝ JAZYK
Školní výstupy

7. ročník
Učivo

Mezipředmětové
vztahy
Evropa Občanská výchova
zajímá,
Evropu

Průřezová témata

Žák:
- zvládne jednoduchou konverzaci týkající se
stravování,
- je schopen objednat si jídlo v restauraci,
- rozumí jednoduchému návodu (recept),
- dozví se o stravovacích návycích ve Velké
Británii.
Žák:
- je schopen popsat a porovnat odlišnosti (země,
města, oblasti, osoby, zvířata),
- dozví se o zeměpisných reáliích Velké Británie,
- dokáže mluvit o počasí.

- počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
- člen určitý, člen neurčitý
- slovná zásoba (stravování, jídlo)

VGEMS –
a svět
nás
objevujeme
a svět

- stupňování přídavných jmen

Zeměpis

Žák:
- dovede vyprávět o svém volném čase (zábava,
sport a jiné zájmy) a vyjádřit, jak často dané
činnosti provádí,
- je schopen zeptat se na volnočasové aktivity
svých kamarádů.
Žák:
- dokáže sdělit základní informace o sobě i
druhých lidech (jméno, adresa, věk, telefonní
číslo, zájmy) a je schopen se na ně zeptat,
- popíše právě probíhající děj i děj, který se
pravidelně opakuje,
- dokáže hovořit o své rodině,
- představí sebe a druhé osoby.

- vyjádření budoucnosti pomocí vazby going
to(otázka, zápor)
- tvoření příslovcí z přídavných jmen
- sloveso have to

Občanská výchova
Tělesná výchova

- přítomný čas prostý x přítomný čas průběhový
(otázka, zápor)
- slovní zásoba (výrazy spojené s užíváním obou
přítomných časů: at the moment, usually,
sometimes)
- slovní zásoba (členové rodiny)

Občanská výchova

MKV– multikulturalita
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ANGLICKÝ JAZYK

7. ročník

Mezipředmětové
vztahy
Žák:
- budoucnost vyjádřená pomocí wyll (otázka, VGEMS – Evropa a Občanská výchova
- dokáže vyjádřit své názory na budoucnost,
zápor)
svět
nás
zajímá,
vytvoří návrhy a nabídky týkající se budoucího
objevujeme Evropu a
děje.
svět
Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

MKV – multikulturalita
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ANGLICKÝ JAZYK
Školní výstupy

8. ročník
Učivo

Žák:
- počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
- zvládne jednoduchou konverzaci týkající se - člen určitý, člen neurčitý
stravování,
- slovní zásoba (stravování, jídlo)
- rozumí jednoduchému návodu (recept).

Průřezová témata

Mezipředmětové
vztahy

OSV – poznávání lidí,
komunikace
VGEMS – Evropa
a svět nás zajímá

Žák:
- stupňování přídavných jmen
- popíše a porovná odlišnosti (státy, města, oblasti,
osoby, zvířata).

Zeměpis

Žák:
- přítomný čas prostý (otázka, zápor)
- vypráví o svém volném čase (zábava, sport a jiné - příslovce always, sometimes, often, usually,
zájmy) a vyjádří, jak často dané činnosti provádí,
never
- zeptá se na volnočasové aktivity svých - sloveso have to
kamarádů.

Občanská výchova
Tělesná výchova

Žák:
- slovní zásoba (základní odborné výrazy užívané
- používá dvojjazyčný slovník, s jehož pomocí
při výuce anglického jazyka)
dokáže porozumět autentickému materiálu.

Zeměpis

Žák:
- minulý čas prostý (otázka, zápor)
- dokáže rozlišit děj přítomný od děje minulého a - slovní zásoba (výrazy spojené s popisem
je schopen je správně používat,
minulého děje: ago,last…, rodinní příslušníci)
- popisuje sled jednotlivých životních událostí,
- dokáže popsat rodokmen své vlastní rodiny.

Občanská výchova
Zeměpis
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ANGLICKÝ JAZYK

8. ročník

Mezipředmětové
vztahy
Žák:
- přítomný čas prostý x přítomný čas průběhový
OSV – poznávání lidí, Tělesná výchova
- je schopen popsat právě probíhající děj i děj, - slovní zásoba (výrazy spojené s užíváním obou komunikace
Zeměpis
který se pravidelně opakuje,
přítomných časů: at the moment,usually,
VGEMS – Evropa
- uvědomuje si rozdíl mezi přítomným časem
sometimes…)
a svět nás zajímá
prostým a přítomným časem průběhovým,
- popisuje volnočasové aktivity a sděluje, co má
nemá rád,
- porozumí obsahu neznámého textu, vyvozuje
význam slov dle kontextu.
Školní výstupy

Učivo

Žák:
- budoucnost vyjádřena pomocí will (otázka,
- dokáže vyjádřit své názory na budoucnost, umí
zápor)
vytvořit návrhy a nabídky týkající se budoucího
děje.
Žák:
- minulý čas průběhový (otázka, zápor)
- dokáže popsat děj, který probíhal v určitém
okamžiku v minulosti, hovoří o tom, co lidé
v minulosti dělali.
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ANGLICKÝ JAZYK

9. ročník

Mezipředmětové
vztahy
Žák:
- přítomný
čas
průběhový
(vyjádření OSV
–
kooperace Zeměpis
- dokáže hovořit o plánech do budoucnosti,
budoucnosti)
a kompetice
Občanská výchova
- umí poskytnout informace o směru a orientaci a - používání členu určitého (the) a neurčitého (a/a)
Dějepis
MV
–
stavba
takové informace získat, rozumí, kde se co - osobní zájmena a jejich tvary v předmětu,
mediálních
sdělení,
nachází,
přivlastňovací zájmena
tvorba
mediálního
- seznámí se s historií i současností Londýna,
sdělení
dokáže sdělit základní informace o tomto městě.
Žák:
- předpřítomný čas (otázka, zápor)
Občanská výchova
- dokáže sdělit, co kdo právě udělal nebo neudělal - slovní zásoba týkající se filmu a filmových
Zeměpis
a popsat minulé děje související s přítomností,
žánrů
- je schopen mluvit o filmu jako volnočasové
aktivitě.
Žák:
- modální slovesa (must, mustn´t, can, have
Občanská výchova
- sdělí, co kdo musí, nemusí, může nebo nesmí
to,should, shouldn´t..)
udělat,
- slovní zásoba spojená se školním prostředím a
- je schopen poskytnout jednoduchou radu,
školním řádem
- jednoduše popíše školní řád.
Žák:
- minulý čas prostý
Matematika
- je schopen popsat to, co se odehrálo v minulosti a - předpřítomný čas
Zeměpis
rozlišit, zda tento děj souvisí s přítomností,
- číslovky
- dokáže pomocí číslovek sdělit informace o
rekordech, vzdálenostech a množství.
Žák:
- trpný rod (minulý, předpřítomný, přítomný a
- popíše procesy a děje pomocí trpného rodu,
budoucí čas)
vytvoří věty v podmiňovacím způsobu,
- podmiňovací způsob (would)
- řekne, za jaké podmínky se něco uskuteční.
- vedlejší věty příslovečná
Školní výstupy

Učivo
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5.1.4 Seminář z anglického jazyka
Charakteristika vyučovacího předmětu
Anglický jazyk stejně jako další cizí jazyky umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života
lidí různých zemí a prohlubuje uvědomění si důležitosti vzájemného mezinárodního
porozumění a tolerance.
Volitelný předmět Seminář z anglického jazyka se vyučuje v 6. ročníku a má časovou dotaci
jednu hodinu týdně. Seminář probíhá v jazykové učebně. Největší důraz je kladen na rozvoj
slovní zásoby a komunikačních schopností žáků, jehož podmínkou je znalost základních
gramatických struktur, které si žáci osvojují v předmětu anglický jazyk. Předmět směřuje
k tomu, aby žáci byli schopni dorozumět se s cizincem v běžných situacích a hovořit s ním o
jednoduchých tématech, jako jsou např. rodina, škola, cestování, volný čas aj. Žáci musí
rovněž porozumět čtenému textu, který odpovídá jejich jazykové úrovni.
Do vyučovacího předmětu Seminář z anglického jazyka je zařazeno průřezové téma Výchova
k myšlení v evropských a globálních souvislostech.
Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu Seminář z anglického jazyka
Kompetence k učení
- hledání a třídění informací a jejich využití v praktickém životě,
- užití termínů, uvedení věcí do souvislostí,
- vybírání a užití způsobů, metod a strategií,
- porovnání a kritické posuzování získaných výsledků,
- vyvozování závěrů pro využití v budoucnosti.
Kompetence k řešení problému
- hledání informací vhodných k řešení problémů,
- využití získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení problémů,
- sledování vlastního pokroku při zdolávání problémů,
- kritické myšlení, rozhodnutí, obhajoba, zodpovědnost,
- využití vlastního úsudku a zkušeností.
Kompetence komunikativní
- využití získaných komunikativních dovedností k vytváření vztahů,
- využití informačních a komunikačních prostředků pro kvalitní a účinnou komunikaci,
- porozumění různým typům textů, obrázkových materiálů, gest, zvuků a jiných
komunikačních a informačních prostředků,
- naslouchání promluvám druhých lidí a vhodná reakce na ně,
- zapojování do diskuse,
- formulování a vyjadřování svých myšlenek a názorů,
- výstižné, souvislé a kultivované vyjadřování v písemném i ústním projevu.
Kompetence sociální a personální
- spolupráce ve skupině,
- přispívání k upevňování dobrých mezilidských vztahů,
- uplatnění zodpovědnosti a tvůrčího přístupu,
- diskuse,
- sebehodnocení,
- přijímání pochvaly a kritiky.
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Kompetence občanské
- vedení k zodpovědnosti,
- pracovitost a vytrvalost.
Kompetence pracovní
- dodržování vymezených pravidel,
- plnění povinností a závazků,
- využití znalostí a zkušeností získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech,
- rozvoj
myšlení,
orientace
v základních
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SEMINÁŘ Z ANGLICKÉHO JAZYKA

6. ročník

Školní výstupy
Žák:
- dokáže představit sebe i druhé (jméno, věk,
bydliště, škola, zaměstnání…), pozdraví se s
kamarádem i dospělým.
Žák:
- ovládá základní slovní zásobu týkající se rodiny,
- pohovoří o sobě a členech své rodiny,
- zeptá se svého kamaráda na jeho rodinu,
Žák:
- ovládá základní slovní zásobu týkající se bydlení,
- popíše dům či byt, v němž bydlí,
Žák:
- ovládá základní slovní zásobu týkající se Vánoc,
- zná vánoční tradice ve Velké Británii a Americe,
- zná typické anglické vánoční koled,y
Žák:
- ovládá základní slovní zásobu týkající se školy a
školních předmětů,
- sestaví a popíše svůj rozvrh hodin, reaguje na
otázky tykající se rozvrhu,
- ovládá názvy dnů v týdnu,
Žák:
- je schopen jednoduše vyprávět o České republice
a hlavním městě Praze,
- reaguje na otázky tykající se ČR

Učivo
- Introduction – představení
- Sloveso být
- Family – rodina
- Sloveso mít

-

Průřezová témata

Mezipředmětové
vztahy
Výchova k občanství

Výchova k občanství

Housing – bydlení
Výskytová vazba – there is/are
Předložky místa
Christmas – Vánoce

Občanská výchova
Zeměpis
Hudební výchova

- School – škola

- The Czech Republic – Česká republika
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SEMINÁŘ Z ANGLICKÉHO JAZYKA
Školní výstupy

6. ročník
Učivo

Žák:
- Shopping, cookig – nakupování, vaření
- je seznámen se základní slovní zásobou týkající
se nakupování a vaření.
Žák:
- Weather, Easter – počasí, Velikonoce
- ovládá základní slovní zásobu týkající se počasí a
ročních období,
- zná typické velikonoční tradice ve Velké Británii
a Americe.
Žák:
- Free time, travelling – volný čas, cestování
- ovládá základní slovní zásobu týkající se volného
času a cestování,
- dokáže popsat svůj volný čas,
- zná názvy některých evropských států a jejich
hlavní města,
Žák:
- Holidays, writing postcards – prázdniny, psaní
- ovládá základní slovní zásobu týkající se
pohlednic
prázdnin a cestování,
- rozumí textu na pohlednici a dokáže ji napsat.
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5.1.5 Německý jazyk
Charakteristika vyučovacího předmětu
Německý jazyk jako další cizí jazyk poskytuje živý jazykový základ a předpoklady pro
komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa, přispívá k chápání a objevování
skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Cizí
jazyk a jeho osvojování pomáhá snižovat jazykové bariéry, přispívá ke zvýšení mobility
jednotlivců, umožňuje poznávat odlišnosti v kulturních tradicích a ve způsobu života lidí
jiných zemí.
Vzdělávací obsah předmětu Německý jazyk je zaměřen na tři okruhy řečových dovedností:
receptivní řečové dovednosti, produktivní řečové dovednosti a interaktivní řečové dovednosti.
Učivo svým rozsahem odpovídá požadavkům, které jsou podle Společného referenčního
rámce vymezeny osnovami pro základní školy a vzhledem k tomu, že se jedná o další cizí
jazyk, předpokládá se, že žáci dosáhnou úrovně A1, jak je definována Společným evropským
referenčním rámcem pro jazyky.
Žáci se seznamují a zároveň si osvojují:
a) základní pravidla komunikace v běžných situacích – pozdrav, poděkování,
představování
b) jednoduchá sdělení – adresa, blahopřání, pozdrav a dopis z prázdnin, omluva, žádost
c) tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas a zájmová činnost, oblékání,
nákupy, příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, důležité zeměpisné údaje
d) slovní zásobu a tvoření slov – synonyma, antonyma, význam slov v kontextu
e) základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov
– věta jednoduchá, souvětí, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě
Předmět Německý jazyk je vyučován v 7., 8. a 9. ročníku jako samostatný předmět
s dvouhodinovou týdenní časovou dotací v ročníku.
Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu Německý jazyk
Kompetence k učení
Učitel:
- vede žáky k efektivnímu učení, např. organizování, plánování,
- zařazuje metody, při kterých se žáci učí hodnotit nejen své výkony, ale i svých spolužáků
a vyučujícího,
- sleduje úspěšnost a pokroky jednotlivců a ocení je za ně.
Kompetence k řešení problému
Učitel:
- vede žáky k řešení problémových úloh, které vyžadují samostatné a tvořivé řešení, např.
na základě hry na role,
- zadává žákům úkoly, při kterých kombinují údaje z různě získaných zdrojů, např. různé
projekty.
Kompetence komunikativní
Učitel:
- umožňuje žákům představit výsledky jejich práce,
- zařazuje jazykové hry založené na vzájemné komunikaci a na naslouchání druhých.
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Kompetence sociální a personální
Učitel:
- zadává žákům úkoly, při kterých se snaží vzájemně spolupracovat,
- podporuje projekty, které žáci připravují v týmu.
Kompetence občanské
Učitel:
- učí žáka poznávat reálie německy mluvících zemí a na základě toho si rozšiřovat znalosti
a pochopit cizojazyčnou kulturu,
- vede žáky být tolerantní k jiným kulturám.
Kompetence pracovní
Učitel:
- podporuje při výuce žáka k činnosti a učení se novým dovednostem.
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NĚMECKÝ JAZYK

7. ročník

Školní výstupy

Učivo

Žák:
- používá základní pozdravy, počítá do 12,
- pojmenuje dny v týdnu,
- rozliší základní barvy,
- představí se a uvede své bydliště,
- popíše rodinnou fotografii,
- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele,
- přečte krátký text,
- vytváří jednoduché otázky.
Žák:
- rozumí slovům a jednoduchým větám za pomoci
vizuální opory
- vyjmenuje předměty a školní potřeby,
- posuzuje co je správně a co je špatně,
- používá přídavné jména v přísudku,
- přiřadí správně člen neurčitý a určitý,
- vytváří samostatně jednoduché otázky.
Žák:
- vyjádří, co rád dělá, co má a nemá rád,
- rozumí krátkému jednoduchému textu za pomocí
vizuální opory,
- zapojí se do jednoduchého vyprávění,
- orientuje se v časování slabých sloves a slovesa
haben,
- adekvátně reaguje na pokyny.

- Erste Schritte – vstupní fonetický kurz
- abeceda, pozdravy, dny v týdnu, kalendářní rok,
číslovky, barvy
- Meine Familie – já a moje rodina, bydliště,
poděkování, souhlas a nesouhlas, adresa
- slovosled ve větě
- tvoření otázek
- slovesa sein, wohnen, heißen
- osobní a přivlastňovací zájmena

Průřezová témata

Mezipředmětové
vztahy
Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Výtvarná výchova
Hudební výchova
Zeměpis

- In der Schule – škola a školní potřeby, činnosti
ve škole
- podstatná jména a člen neurčitý a určitý
- otázky a odpovědi
- přídavná jména v přísudku
- posouzení správnosti

Výtvarná výchova
Hudební výchova
Český jazyk

- Komm, mach mit – aktivity a koníčky,
kamarádi, hry a hračky, telefonování
- časování vybraných sloves
- sloveso haben
- podstatná jména ve 4. pádě
- zápor nicht a kein

Výtvarná výchova
Český jazyk
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NĚMECKÝ JAZYK
Školní výstupy
Žák:
- dodržuje správný slovosled ve větách,
- sděluje časové informace,
- pojmenuje měsíce v roce a roční období,
- vyplní o sobě základní údaje ve formuláři,
- rozliší jednotné a množné číslo podst. jmen,
- orientuje se ve 4. pádě podstatných jmen
- ve všech rodech.

7. ročník
Učivo
- Alles gute zum Gebutstag – pozvánkablahopřání, základní časové údaje, roční období
a měsíce v roce
- člen určitý podstatných jmen ve 4. pádě
- vazba já bych chtěl
- časové údaje s předložkami um, am, im
- čísla do 30
množné číslo podstatných jmen
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Matematika
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NĚMECKÝ JAZYK

8. ročník

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák:
- seznámí se s některými zeměpisnými názvy,
- jednoduchými větami popíše dům,kde bydlí,
- pomocí slovesné vazby popisuje kde se co
nachází.
- jednoduše vysvětlí co se v kterém ročním období
děje,
- v rozsahu své slovní zásoby napíše jednoduchý
text o sobě samotném,
- rozumí slovům a jednoduchým větám, které se
vztahují k běžným tématům.
Žák:
- používá časové údaje,
- popíše svůj týdenní a denní program,
- odpoví na jednoduché otázky týkající se
informací o škole,
- sestaví svůj rozvrh hodin,
- zná názvy základních potravin,
- seznamuje se s používáním slovesa können.

- Komm mit uns! – opakování, reálie Rakouska,
Německa, Švýcarska

Mezipředmětové
vztahy
Český jazyk
Zeměpis

- Bei uns zu Hause – byt, bydlení, vyprávění
o rodině
- časování pravidelných sloves
- úvod do časování nepravidelných
a sloves s odlučitelnou předponou
- préteritum war

sloves

- Mein Tag – týdenní a denní program, škola,
-

rozvrh hodin, nakupování, názvy obchodů
a potravin
časování způsobových sloves
předložka zu
odpovědi na otázku Wohin?
množné číslo dalších podstatných jmen
číslovky do 100 000
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NĚMECKÝ JAZYK

8. ročník

Školní výstupy

Učivo

Žák:
- vyjmenuje dopravní prostředky,
- zapojí se do jednoduchých rozhovorů,
- popisuje jednoduchým způsobem cestu,
- pojmenuje části lidského těla,
- vyjadřuje bolest,pojmenuje nemoc,
- používá správné tvary způsobových sloves
a dodržuje větný rámec,
- uvede příklady různých změn počasí,
- pojmenuje různé druhy oblečení,
- vyjadřuje vlastní názor,
- stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení,
- prezentuje projekt o sobě.

- Komm, fahr mit – dopravní prostředky,cestování, plán města, zdraví, části lidského těla
předložky se 3. pádem
způsobová slovesa
vazby: ich fahre mit…, tut mir weh…
Es regnet, es regnet – počasí, oblečení, roční
období
- časování dalších nepravidelných sloves a sloves
s odlučitelnou předponou: tragen, anhaben
- přivlastňovací zájmena v 1. pádě

-
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NĚMECKÝ JAZYK

9. ročník

Školní výstupy
Žák:
- popíše s využitím nové slovní zásoby předměty a
činnosti ve škole,
- aktivně se zapojuje do konverzace,
- používá správné tvary způsobových sloves
a dodržuje větný rámec,
- orientuje se v neznámém textu a vyhledává
v něm požadovanou informaci.
Žák:
- vyjmenuje názvy některých zvířat,
- popíše a porovnává vlastnosti a život vybraných
zvířat,
- přečte a pojmenuje číslovky do 100000,
- používá správné tvary podstatných jmen
v množném čísle,
- vyhledává potřebné informace ve slovníku,
- projekt Meine Haustiere.
Žák:
- popíše svoji činnost během dne v minulém čase,
- prokáže znalost základní frazeologie,
- prezentuje projekt Meine Freizeit,
- v konverzaci používá přivlastňovací zájména ve
správném tvaru,
- pracuje s mapou a se slovníkem,
- zeptá se na cestu,
- podá základní informace o svém městě či vesnici,
- vysvětlí,kde se kdo nachází a co tam právě dělá,
- prezentuje projekt Wohnen,
- rozumí jednoduchým informačním nápisům a
orientačním pokynům.

Učivo

-

Schule – rozšíření informací v tomto okruhu
préteritum sloves sein, haben
způsobová slovesa müssen, können, wollen
rozkazovací způsob

- Tiere – názvy zvířat, vyprávění o domácích
-

mazlíčcích, popis zvířat
číslice do 1000000
způsobová slovesa mögen, dürfen, wissen
množné číslo podstatných jmen
3. pád podstatných jmen v množném čísle

– vyprávění o průběhu dne,
o povinnostech a koníčcích, cestování
perfektum u vybraných sloves
osobní zájména
přivlastňovací zájména ve všech rodech
a v množném čísle
stupňování gut, gern
Wie wir wohnen – rozšíření slovní zásoby, život
na vesnici a ve městě, práce s plánkem města,
příroda
předložky se 3. a 4. pádem

- Freizeit
-
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NĚMECKÝ JAZYK

9. ročník

Školní výstupy

Učivo

Žák:
- vytvoří dialog na téma nakupování,
- ve větách správně používá způsobová slovesa,
- porovnává
předměty pomocí stupňovaných
přídavných jmen.
Žák:
- orientuje se v delším textu,
- interpretuje obsah pohádky,
- rozlišuje préteritum a perfektum.

- Rund ums essen – názvy potravin, stravování

Žák:
- sestaví telefonní rozhovor ve dvojicích,
- prezentuje projekt o sobě,
- rozliší souvětí,
- vyjadřuje vlastní názor - posouzení.

- Kontakte – komunikační prostředky dříve

Žák:
- vytváří jednoduché vedlejší věty,
- vypráví a popisuje děj na obrázcích,
- obměňuje rozhovory na různá témata,
- prezentuje projekt Sommer.

- Kleidung – oblečení na různé příležitosti,

-

doma a v restauraci, nakupování – související
profese,
stupňování přídavných jmen
časování způsobových sloves
Märchen – pohádky bratří Grimmů
préteritum vybraných sloves

a nyní, telefonování, časové údaje

Průřezová témata

Mezipředmětové
vztahy
Český jazyk
Občanská výchova

Český jazyk

Český jazyk
Občanská výchova

- vedlejší věty se spojkou že

nakupování
- vedlejší věty se spojkou když a protože
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5.2 Matematika a její aplikace
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je realizována v rámci povinného vyučovacího
předmětu Matematika a ve volitelném předmětu Seminář z matematiky.

5.2.1 Matematika
Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni
Vzdělávací předmět Matematika se prolíná celým základním vzděláváním od 1. do 9. ročníku.
Na 1. stupni se výuka opírá především o přirozenou touhu dětí počítat, kreslit a manipulovat
s různými předměty. Zejména v 1. období se žáci matematice učí řešením úloh a činnostmi,
které mají ráz hry. Poznávací proces žáků je ovlivněn jejich zájmem, přirozenou schopností
vnímat, pozorovat a experimentovat. Žáci se učí klást otázky, vznášet námitky, formulovat
závěry a odhadovat výsledky. Pozornost je věnována také práci s textem, přesnému pochopení
zadání úlohy, které je nutnou podmínkou nalezení správného řešení.
Vyučování matematiky na 1. stupni probíhá v kmenové třídě nebo počítačové učebně.
Matematické učivo na 1. stupni má časovou dotaci v 1. ročníku 4 hodiny týdně a v 2. – 5.
ročníku 5 hodin týdně. K používaným formám patří výuka frontální, skupinová případně
individuální.
Obsah učiva je rozdělen do čtyř tematických okruhů:
- Čísla a početní operace – důraz je kladen zejména na zvládnutí pamětného počítání
a provádění písemných početních operací v oboru přirozených čísel.
- Závislosti, vztahy a práce s daty – žáci se seznamují se závislostmi a jejich zápisy
z běžného života, sbírají a třídí dostupná data, doplňují a sestavují jednoduché tabulky
a diagramy.
- Geometrie v rovině a v prostoru – všechny geometrické pojmy jsou zaváděny a využívány
na intuitivní úrovni a v geometrických představách se vychází důsledně ze zkušeností žáků.
Výuka je zaměřena na poznávání, určování, modelování a znázorňování jednoduchých
geometrických útvarů, řešení úloh na orientaci v rovině a prostoru, rozpoznávání
souměrných útvarů, rýsování nebo kreslení geometrických vzorů s využitím čtvercových
sítí.
- Nestandardní aplikační úlohy a problémy – cílem je ukázat žákům zajímavost
a využitelnost matematiky, rozvíjet jejich logické myšlení.
Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni
Výuka na 2. stupni je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro
práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Rozvíjí
intelektuální schopnosti žáků, jejich paměť, představivost, tvořivost, abstraktní myšlení,
schopnost logického úsudku. Matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné pro
orientaci v praktickém životě, umožňuje získávat matematickou gramotnost a logické myšlení
a vytváří předpoklady pro další možné úspěšné studium. Poznatky a dovednosti získané
v matematice jsou předpokladem k poznávání přírodovědných oborů, ekonomiky, techniky
a informatiky.
Vzdělávací obsah předmětu Matematika je na druhém stupni rozdělen na tematické okruhy:
- Číslo a proměnná
- Závislosti, vazby a práce s daty
- Geometrie v rovině a prostoru
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Tyto okruhy jsou zpracovány v jednotlivých ročnících.
V 6. ročníku se navazuje na učivo 1. stupně, velká časová dotace je věnována opakování
a upevňování tohoto učiva. Prohlubuje se učivo o desetinných číslech, trojúhelníku, kvádru
a krychli. Nově se žáci setkávají s dělitelností, osovou souměrností a úhlem.
V 7. ročníku se znalosti žáků rozšiřují o zlomky, celá a racionální čísla. Žáci se seznámí
s poměrem, přímou a nepřímou úměrností a trojčlenkou. Dále se setkávají s procenty.
Geometrické učivo se zaměřuje shodnost trojúhelníků a jejich konstrukci, čtyřúhelníky,
hranoly a seznámí se středovou souměrností.
V 8. ročníku se žáci učí pracovat s proměnnou, a to v tematických celcích druhá mocnina
a odmocnina, Pythagorova věta, mocniny s přirozeným mocnitelem, výraz a lineární rovnice.
Dále se seznamují se základy statistiky a řeší konstrukční úlohy na základě znalosti množin
bodů daných vlastností. Žáci poznají další geometrická útvary – kružnici, kruh a válec.
V 9. ročníku se završuje učivo matematiky na základní škole tematickými celky lomený
výraz, soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými, funkce, podobnost a goniometrické
funkce. Seznámí se základy finanční matematiky. Geometrii zakončuje učivo o jehlanu,
kuželu a kouli.
Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života a využívat prostředky výpočetní
techniky.
Matematika se vyučuje jako samostatný předmět v celkové dotaci 19 hodin. V 6. ročníku čtyři
hodiny týdně, v 7., 8 a 9. ročníku 5 hodin týdně.Výuka probíhá ve třídách.
Do vyučovacího předmětu Matematika jsou zařazena průřezová témata Osobnostní a sociální
výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova
a Environmentální výchova.
Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu Matematika
Kompetence k učení
Učitel:
- vede žáky k vhodným způsobům řešení úloh,
- vede žáky k hledání, vysvětlování a nápravě chyb,
- vede žáky k práci s textem a k jeho porozumění,
- vede žáky ke správnému používání odborné terminologie,
- vede žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných informací,
- vede žáky k nalézání souvislostí.
Kompetence k řešení problémů
Učitel:
- zařazuje metody a úlohy, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí k závěrům a
vyhodnocují získaná fakta,
- u žáků podporuje hledání podstaty problému, příčin, logiky, dávání věcí do souvislostí.
Kompetence komunikativní
Učitel:
- vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě,
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- umožňuje prezentaci práce žáků, žáci mají možnost sami zhodnotit výsledky své práce a
reagovat na hodnocení ostatních, argumentovat, přijmout kritiku,
- vede žáky k tvorbě a formulaci vlastních úloh.

Kompetence sociální a personální
Učitel:
- žáky ke spolupráci při řešení problémů při skupinové práci,
- navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti.
Kompetence občanské
Učitel:
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování,
- vede žáky k pracovitosti, vytrvalosti a zodpovědnosti.
Kompetence pracovní
Učitel:
- vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci,
- zadává úkoly tak, aby měli žáci možnost si práci sami organizovat, navrhnout postup
a časový rozvrh.
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1. ročník

MATEMATIKA

Mezipředmětové
vztahy
OSV
–
rozvoj Výtvarná výchova
schopností poznávání,
Pracovní činnosti
prvků kooperace, kompetice

Školní výstupy

Učivo

Žák:
- počítá prvky daného konkrétního souboru do 20ti (včetně),
- vytváří konkrétní soubor s daným počtem prvků
do 20-ti (včetně),
- čte a zapíše čísla 0 až 20,
- porovnává čísla a soubory prvků s počtem prvků
do 20-ti,
- sčítá a odčítá čísla v oboru 0-10, v oboru
10 - 20 bez přechodu přes desítku,
- používá sčítání a odčítání při řešení praktických
situací,
- řeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel
v oboru 0 – 20,
- řeší slovní úlohy vedoucí ke sčítání a odčítání
čísel v oboru 0 - 20 bez přechodu desítky,
- řeší slovní úlohy vedoucí ke vztahům o n-více
(méně) v probíraném oboru.

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
- číselná řada do 20
- tvorba souborů s daným počtem
(do 20)
- zápis čísla 0 – 20, číslice
- porovnávání čísel a souborů prvků do 20
- znaménka <, >, =, +, - součet a rozdíl čísel
- sčítání
a
odčítání
v souboru
0 - 20 bez přechodu přes desítku
- slovní úlohy k porovnávání čísel 0 – 20
- slovní úlohy vedoucí ke sčítání a odčítání čísel
- vztahy o n-více (n-méně)

Žák:
- se orientuje v prostoru (vpravo, vlevo, před, za),
- rozezná geometrické útvary: trojúhelník, čtverec,
obdélník, kruh,
- rozezná a pojmenuje tělesa: krychle, kvádr,
válec, koule.

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
- pojmy: vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, hned
před, hned za
- rovinné obrazce: trojúhelník, čtverec, obdélník,
kruh
- tělesa: krychle, kvádr, válec, koule
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2. ročník

MATEMATIKA
Školní výstupy

Učivo

Žák:
- spočítá prvky daného konkrétního souboru
do 100,
- vytváří konkrétní soubory s daným počtem
prvků do 100,
- čte a zapisuje čísla do 100,
- porovnává čísla do 100 a vztahy mezi nimi
zapisuje pomocí symbolů,
- zaokrouhlí dané číslo na desítky,
- orientuje se na číselné ose do 100,
- sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes
desítku,
- sčítá a odčítá čísla v oboru do 100 s přechodem
přes desítku,
- používá sčítání a odčítání při řešení praktických
úloh,
- řeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel
v oboru do 100,
- řeší slovní úlohy vedoucí ke sčítání a odčítání
čísel v oboru do 100,
- řeší slovní úlohy s užitím vztahů o n-více
(méně) v oboru do 100,
- zná spoje násobilek 2, 3, 4, 5,
- dělí v oboru násobilek 2, 3, 4, 5,
- užívá násobení a dělení v praktických situacích,
- řeší slovní úlohy na násobení a dělení,
- řeší slovní úlohy na vztahy n-krát více (méně),
- užívá závorky,
- řeší slovní úlohy vedoucí ke dvěma početním
výkonům.

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
- číselná řada do 100
- porovnávání čísel
- součet a rozdíl čísel
- závorky
- zaokrouhlování čísel na desítky
- číselná osa
- sčítání a odčítání s přechodem přes desítku
- sčítání a odčítání v oboru do 100
- slovní úlohy na sčítání a odčítání
- vztahy o n-více (méně)
- násobek
- činitel
- záměna činitelů
- násobení a dělení
- spoje násobilek 2, 3, 4, 5
- dělení v oboru násobilek 2, 3, 4, 5
- slovní úlohy na násobení a dělení
- vztahy n-krát více (méně)
- slovní úlohy vedoucí ke dvěma početním
výkonům
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2. ročník

MATEMATIKA
Školní výstupy

Učivo

Žák:
- používá časové jednotky hodina, minuta,
sekunda,
- čte časové údaje na různých typech hodin,
- sleduje jednoduché závislosti na čase.

ZÁVISLOSTI,
VZTAHY
A PRÁCE S DATY
- časové jednotky: hodina, minuta, sekunda
- různé typy hodin
- jednoduché závislosti na čase (změna teploty
během dne, denní režim)

Žák:
- rozezná a nakreslí lomenou a křivou čárou,
- měří délku úsečky pomocí proužku papíru,
na centimetry,
- pozná geometrická tělesa (krychle, kvádr).

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
- úsečka
- lomená čára
- délka úsečky
- jednotky délky: centimetr, metr
- označení bodů, úseček
- geometrická tělesa (modelování)
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3. ročník

MATEMATIKA
Školní výstupy
Žák:
- vytváří konkrétní soubor s daným počtem prvků
do 1000,
- znázorní trojciferné číslo na číselné ose,
- čte a zapisuje trojciferná čísla,
- porovnává čísla do 1000,
- používá sčítání a odčítání v oboru do 1000 při
řešení praktických úloh,
- písemně sčítá a odčítá dvě trojciferná čísla,
- provádí kontrolu svého výpočtu,
- řeší slovní úlohy na porovnávání dvou
trojciferných čísel, sčítání a odčítání dvou
trojciferných čísel, na vztahy o n-více (méně),
- užívá spoje všech násobilek,
- se seznámí s problematikou dělení se zbytkem,
- se seznámí s pojmy součin, podíl, zbytek.

Žák:
- zná a pracuje s jednotkami času,
- doplňuje posloupnosti čísel,
- se pokouší doplňovat číselné řady, tabulky.

Učivo

Mezipředmětové
vztahy
OSV
–
rozvoj Prvouka
schopnosti poznávání,
sebepoznání
a
sebepojetí, kooperace
a kompetice
Průřezová témata

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
- číselná řada do 1000
- číselná osa do 1000
- zápis trojciferných čísel
- porovnávání čísel do 1000
- zaokrouhlování čísel na stovky a desítky
VGEMS – Evropa a
- rozklad čísla v desítkové soustavě
svět nás zajímá
- sčítání a odčítání trojciferných čísel bez
i s přechodem násobků sta
- písemné algoritmy sčítání a odčítání
- kontrola výsledku
- slovní úlohy se dvěma různými početními
výkony
- slovní úlohy vedoucích k užití vztahů n-krát
více (méně)
- spoje násobilek 6, 7, 8, 9
- dělení v oboru násobilek 6, 7, 8, 9
- násobení 10
- násobení a dělení dvojciferných čísel
jednociferným
- dělení se zbytkem
- součin, podíl, zbytek
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
- Prvouka
- jednotky času
- číselné řady
- tabulky
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3. ročník

MATEMATIKA
Školní výstupy
Žák:
- označí bod, krajní body úsečky, průsečík dvou
přímek,
- měří délku úsečky s přesností na milimetry,
- převádí jednotky délky s užitím měnitele 1000,
100, 10,
- určí obvod jednoduchého obrazce (trojúhelník,
čtverec, obdélník) sečtením délek jeho stran.

Učivo

Mezipředmětové
vztahy
OSV
–
rozvoj Výtvarná výchova
schopnosti poznávání, Pracovní činnosti
sebepoznání
a Prvouka
sebepojetí, kooperace
a kompetice
Průřezová témata

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
- přímka, polopřímka
- vzájemná poloha dvou přímek
- rovnoběžky, různoběžky
- průsečík dvou různoběžek
- čtvercová síť
VGEMS – Evropa a
- jednotky délky: milimetr, kilometr
svět nás zajímá
- rovinné obrazce: trojúhelník, čtverec, obdélník,
čtyřúhelník
- strana rovinného obrazce
- obvod
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4. ročník

MATEMATIKA
Školní výstupy

Učivo

Žák:
- počítá do 1 000 000 po statisících, desetitisících,
tisících,
- čte, zapíše a zobrazí čísla na číselné ose,
- porovnává čísla do 1 000 000 a řeší příslušné
nerovnice,
- se učí zaokrouhlovat čísla na statisíce,
desetitisíce, tisíce, sta, desítky,
- rozkládá čísla v desítkové soustavě,
- pamětně sčítá a odčítá čísla, která mají nejvýše
dvě číslice různé od nuly,
- písemně sčítá a odčítá v oboru do 1 000 000,
- pamětně násobí a dělí čísla do 1 000 000
(nejvýše se dvěma různými číslicemi)
jednociferným číslem,
- písemně násobí jedno a dvouciferným činitelem,
- písemně dělí jednociferným dělitelem,
- provádí kontrolu svého výpočtu,
- řeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel,
provádění početních výkonů s čísly v daném
oboru a na vztahy o n-více (méně), n-krát více
(méně),
- řeší slovní úlohy na dva až tři početní výkony,
- názorně vyznačí polovinu, čtvrtinu celku,
- řeší jednoduché slovní úlohy na určení poloviny,
třetiny, čtvrtiny, pětiny, desetiny daného počtu,
- sčítá zlomky se stejným jmenovatelem.

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
- posloupnost přirozených čísel do 1 000 000
- zápis čísel v desítkové soustavě
- porovnávání čísel do 1 000 000
- číselná osa do 1 000 000
- zaokrouhlování čísel na statisíce, desetitisíce,
tisíce, sta, desítky
- sčítání a odčítání čísel v oboru do 1 000 000
- vlastnosti sčítání a odčítání
- vztahy mezi sčítáním a odčítáním
- násobení a dělení čísel v oboru do 1 000 000
- vztahy mezi násobením a dělením
- písemné algoritmy násobení a dělení
- kontrola výpočtů
- vlastnosti násobení
- pořadí početních výkonů
- řešení slovních úloh na porovnávání čísel, na
početní výkony, na vztahy o n-více (méně), nkrát více (méně)
- celek, část, zlomek
- čitatel, jmenovatel, zlomková čára
- polovina, čtvrtina, třetina, pětina, desetina
- sčítání zlomků se stejným jmenovatelem
(v jednoduchých případech)
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4. ročník

MATEMATIKA
Školní výstupy

Učivo

Žák:
- doplňuje řady čísel, tabulky,
- se seznámí s jízdními řády,
- provádí jednoduché převody jednotek času.

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
- grafy, tabulky
- jízdní řády
- jednotky času

Žák:
- určí vzájemnou polohu dvou přímek,
- sestrojí rovnoběžku s danou přímkou,
- sestrojí kolmici (pomocí trojúhelníku. s ryskou)
k dané přímce,
- narýsuje kružnici s daným středem a daným
poloměrem,
- pozná souměrný útvar,
- určí osu souměrnosti modelováním, překládáním,
- nakreslí souměrný útvar,
- určí obsah rovinných obrazců pomocí čtvercové
sítě,
- řeší jednoduché slovní úlohy na výpočty obsahu
obdélníku a čtverce,
- vymodeluje síť kvádru, krychle
- vymodeluje kvádr, krychli z dané sítě.

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
- vzájemná poloha dvou přímek v rovině,
rovnoběžky, různoběžky (průsečík)
- kolmice, kolmost
- kružnice, kruh
- střed a poloměr kružnice
- osa souměrnosti
- souměrné útvary
- rovnoramenný trojúhelník
- rovnostranný trojúhelník
- obsah čtverce a obdélníku ve čtvercové síti
- jednotky obsahu cm2, m2, mm2
- síť kvádru, krychle
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Mezipředmětové
vztahy
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–
rozvoj
schopnosti poznávání

Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
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5. ročník

MATEMATIKA
Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák:
- porovnává přirozená čísla a zobrazuje je na
číselné ose,
- zaokrouhluje přirozená čísla s požadovanou
přesností,
- zapíše dané přirozené číslo v požadovaném tvaru
v desítkové soustavě,
- sčítá a odčítá přirozená čísla zpaměti (sčítaná
nebo odčítaná čísla mají nejvýše dvě číslice
různé od nuly),
- písemně sčítá tři až čtyři přirozená čísla,
- písemně odčítá dvě přirozená čísla,
- pamětně násobí a dělí přirozená čísla
v jednoduchých případech,
- písemně násobí až čtyřciferným činitelem,
- písemně dělí jedno a dvojciferným dělitelem,
- řeší jednoduché a složené slovní úlohy vedoucí
k jednomu nebo dvěma výpočtům s přirozenými
čísly,
- zapíše a přečte dané desetinné číslo řádu desetin
a setin,
- zobrazí dané desetinné číslo řádu desetin na
číselné ose,
- zaokrouhlí dané desetinné číslo řádu desetin na
celky,
- sčítá a odčítá desetinná čísla řádu desetin a setin,
- násobí a dělí desetinné číslo deseti,
- užívá desetinné číslo v praktických situacích,
- řeší jednoduché slovní úlohy na užití des. čísel.

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
- přirozená čísla do miliónu a větších než milión
- posloupnost přirozených čísel
- číselná osa
- zápis přirozeného čísla v desítkové soustavě
- početní výkony s přirozenými čísly a jejich
vlastnosti
- písemné algoritmy početních výkonů
- kontrola výpočtů
- řešení jednoduchých a složených slovních úloh
- zlomky se jmenovatelem 10, 100 a jejich zápis
desetinným číslem
- desetinná čárka
- desetina, setina
- sčítání a odčítání desetinných čísel v řádu
desetin a setin
- řešení slovních úloh vedoucích k užití
desetinných čísel v jednoduchých případech

OSV – seberegulace
a sebeorganizace,
řešení
problémů
a rozhodovací
dovednosti
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5. ročník

MATEMATIKA

Mezipředmětové
vztahy
Žák:
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
OSV – seberegulace Vlastivěda
- doplňuje řady čísel, tabulky,
- proměnná, nezávisle proměnná, závisle a sebeorganizace,
Přírodověda
- čte a sestrojí sloupkový diagram,
proměnná
řešení
problémů
- sestrojí a čte jednoduché grafy v soustavě - grafy
a rozhodovací
souřadnic.
- soustava souřadnic
dovednosti
Školní výstupy

Učivo

Žák:
- narýsuje
obdélník,
čtverec,
pravoúhlý
trojúhelník,
- vypočítá obvod a obsah obdélníku a čtverce,
- zná a převádí jednotky obsahu cm2, mm2, m2, ha,
- řeší slovní úlohy na výpočty obsahů obdélníku a
čtverce,
- vypočítá povrch kvádru a krychle sečtením
obsahů jejich podstav a stěn,
- řeší úlohy z praxe na výpočty obsahů obdélníku a
čtverce, povrchu kvádru a krychle.

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
- konstrukce obdélníku, čtverce, pravoúhlého
trojúhelníku
- další jednotky obsahu: a, ha, km2, mm2
- povrch kvádru a krychle
- propedeutika pojmu objem tělesa pomocí
různých stavebnic (jednotková krychle)

Žák:
- řeší a objevuje nové způsoby řešení slovních
úloh, nezávislé na obvyklých postupech řešení,
pokouší se slovně prezentovat (a obhájit) zvolený
způsob řešení.

NESTANDARDNÍ
APLIKAČNÍ
A PROBLÉMY
- slovní úlohy
- číselné a obrázkové řady
- magické čtverce
- prostorová představivost
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6. ročník

MATEMATIKA
Školní výstupy
Žák:
- porovnává přirozená čísla a zobrazuje je
na číselné ose,
- zaokrouhluje př.čísla s požadovanou přesností,
- umí zapsat dané číslo v desítkové soustavě,
- zpaměti sčítá, odčítá, násobí a dělí,
- provádí písemně početní výkony s přirozenými
čísly včetně dělení jedno- a dvojciferným
dělitelem,
- řeší slovní úlohy vedoucí na jeden až dva početní
výkony.
Žák:
- umí zapsat a přečíst dané desetinné číslo,
- zaokrouhlí dané desetinné číslo,
- zpaměti a písemně sčítá a odčítá des. čísla,
- násobí a dělí 10, 100, …,
- řeší jednoduché úlohy.
Žák:
- umí sčítat zlomky se stejným jmenovatelem,
- řeší jednoduché úlohy na určení poloviny,
třetiny, ...daného počtu.
Žák:
- užívá a rozlišuje pojmy přímka, polopřímka,
úsečka,
- rýsuje lineární útvary,
- rozeznává rovinné obrazce,
- umí narýsovat obdélník a čtverec,
- vypočítá obvod a obsah obdélníku a čtverce,
- dokáže převádět jednotky délky a obsahu,
- vypočítá povrch kvádru a krychle.

Učivo
OPAKOVÁNÍ UČIVA 1. AŽ 5. ROČNÍKU
- přirozená čísla

Průřezová témata

Mezipředmětové
vztahy

OSV – seberegulace
a sebeorganizace
EV – lidské aktivity
a problémy životního
prostředí

- desetinná čísla řádu desetin a setin

- zlomky

- rovinné obrazce, tělesa
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6. ročník

MATEMATIKA
Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové
vztahy
OSV – seberegulace Fyzika
a sebeorganizace
Průřezová témata

Žák:
- umí znázornit desetinné číslo na číselné ose,
- porovnává a zaokrouhluje desetinné číslo
na daný řád,
- písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí,
- provádí odhady a kontroly výsledků,
- řeší slovní úlohy z praxe,
- umí použít kapesní kalkulátor.
Žák:
- zná znaky dělitelnosti 2, 3, 5, 10,
- rozezná prvočíslo a číslo složené,
- umí provést rozklad čísla na součin prvočísel,
- řeší úlohy k určení nejmenšího společného
násobku nebo největšího společného dělitele
dvou a tří přirozených čísel,
- pozná čísla soudělná a nesoudělná.

DESETINNÁ ČÍSLA
- rozšiřování pojmu desetinné číslo
- početní operace s desetinnými čísly

Žák:
- narýsuje a změří daný úhel,
- umí narýsovat osu úhlu,
- užívá jednotky stupeň a minuta,
- umí početně i graficky sčítat a odčítat úhly.

ÚHEL A JEHO VELIKOST
- pojem úhel, osa úhlu, velikost úhlu
- sčítání a odčítání úhlů
- násobení a dělení úhlů
- vedlejší a vrcholové úhly

Fyzika

Žák:
- určí, zda jsou dva rovinné obrazce shodné,
- umí sestrojit obraz rovinného obrazce v osové
souměrnosti,
- určí osu souměrnosti osově souměrného útvaru.

OSOVÁ SOUMĚRNOST
- shodnost geometrických útvarů
- osová souměrnost
- osově souměrné útvary

Výtvarná výchova

EV – lidské aktivity
a problémy životního
prostředí

DĚLITELNOST
- znaky dělitelnosti
- prvočísla
- rozklad čísla na prvočinitele
- největší společný dělitel, nejmenší společný
násobek.
- čísla soudělná a nesoudělná
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6. ročník

MATEMATIKA
Školní výstupy

Učivo

Žák:
- vypočítá velikost vnitřního úhlu, jsou-li dány
velikosti dalších dvou vnitřních úhlů,
- rozumí trojúhelníkové nerovnosti,
- určí a znázorní různé druhy trojúhelníků a zná
jejich vlastnosti,
- umí sestrojit výšky a těžnice trojúhelníku,
- dokáže sestrojit kružnici vepsanou a opsanou
trojúhelníku.

TROJÚHELNÍK
- vnější a vnitřní úhly v trojúhelníku
- konstrukce trojúhelníku ze tří stran
- druhy trojúhelníků
- výšky a těžnice
- kružnice vepsaná a opsaná trojúhelníku

Žák:
- dokáže sestrojit obraz kvádru a krychle,
- zná a umí převádět jednotky objemu,
- odhaduje a vypočítá objem krychle a kvádru.
- vypočítá povrch krychle a kvádru,
- umí načrtnout narýsovat síť krychle a kvádru.

OBJEM A POVRCH KVÁDRU A KRYCHLE
- volné rovnoběžné promítání
- jednotky objemu
- objem krychle a kvádru
- povrch krychle a kvádru
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Průřezová témata

Mezipředmětové
vztahy

OSV – seberegulace
a sebeorganizace
EV – lidské aktivity
a problémy životního
prostředí

Fyzika
Výtvarná výchova

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

7. ročník

MATEMATIKA
Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

Mezipředmětové
vztahy

Žák:
- upevní si učivo 6. třídy.

OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. TŘÍDY
- dělitelnost
- desetinná čísla
- trojúhelník
- objem a povrch krychle a kvádru
- osová souměrnost

Žák:
- zapisuje zlomkem část celku,
- zná pojmy čitatel, jmenovatel, zlomková čára,
- zobrazí zlomky na číselné ose,
- uvádí zlomky na základní tvar,
- porovnává dva zlomky,
- převádí zlomky na smíšená čísla a naopak,
- sčítá a odčítá zlomky,
- násobí a dělí zlomky,
- převádí zlomky na desetinná čísla a naopak,
- užívá zlomky při řešení praktických situacích,
- řeší slovní úlohy vedoucí k základním operacím
se zlomky.
Žák:
- zapisuje kladné a záporné číslo,
- určuje absolutní hodnotu a opačná čísla,
- zobrazuje celá čísla na číselné ose,
- porovnává celá čísla podle velikosti,
- sčítá, odčítá, násobí a dělí celá čísla,
- řeší slovní úlohy s celými čísly.

ZLOMKY
- pojem zlomku
- znázorňování zlomku na číselné ose
- krácení a rozšiřování zlomků
- porovnávání zlomků podle velikosti
- smíšená čísla
- sčítání a odčítání zlomků
- násobení a dělení zlomků
- složené zlomky
- zlomky a desetinná čísla
- slovní úlohy na početní výkony se zlomky

Fyzika

CELÁ ČÍSLA
- kladná a záporná celá čísla
- porovnávání celých čísel podle velikosti
- sčítání a odčítání celých čísel
- násobení a dělení celých čísel

Fyzika
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7. ročník

MATEMATIKA
Školní výstupy
Žák:
- zobrazuje racionální čísla na číselné ose
a porovnává je,
- dokáže racionální čísla sčítat, odčítat, násobit
a dělit,
- využívá početní výkony v praktických úlohách.
Žák:
- umí vyjádřit poměr mezi danými hodnotami,
- zvětšuje a zmenšuje veličiny v daném poměru,
- dělí celek na části v daném poměru,
- pracuje s měřítky map a plánů,
- řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené
poměrem,
- rozumí a využívá pojmu úměra,
- využívá trojčlenku při řešení slovních úloh,
- určí vztah přímé a nepřímé úměrnosti.
Žák:
- chápe pojem 1%,
- užívá základní pojmy procentového počtu,
- vyjádří část celku pomocí procent,
- řeší slovní úlohy,
- chápe pojem promile,
- řeší úlohy z praxe na procenta na všechny tři
typy úloh.

Učivo
RACIONÁLNÍ ČÍSLA
- porovnávání racionálních čísel
- početní výkony s racionálními čísly

Mezipředmětové
vztahy
OSV
–
rozvoj Fyzika
schopností poznávání,
řešení
problémů
a rozhodovací
dovednosti
Průřezová témata

POMĚR
- přímá a nepřímá úměrnost:
- pojem
- zvětšení a zmenšení v daném poměru
- rozdělení hodnoty v daném poměru
- měřítko
- úměra
- přímá a nepřímá úměrnost
- trojčlenka

Fyzika
Zeměpis

PROCENTA
- pojem procenta
- základ, procentová část, počet procent
- promile
- slovní úlohy s procenty

Fyzika
Chemie
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7. ročník

MATEMATIKA
Školní výstupy
Žák:
- pozná shodné útvary,
- užívá věty o shodnosti trojúhelníků sss, sus, usu
v početních a konstrukčních úlohách,
- umí sestrojit trojúhelník z daných prvků,
- dbá na kvalitu a přesnost rýsování.
Žák:
- sestrojí obraz útvaru ve středové souměrnosti,
- užívá středovou souměrnost v praxi.
Žák:
- rozlišuje jednotlivé druhy rovnoběžníků a zná
jejich vlastnosti,
- sestrojuje rovnoběžníky,
- odhaduje a vypočítává obvody a obsahy
rovnoběžníků.
Žák:
- rozpozná a pojmenuje lichoběžník,
- sestrojuje lichoběžník,
- odhaduje a vypočítává obvod a obsah
lichoběžníku.
Žák:
- rozezná a pojmenuje hranol,
- načrtne obraz tělesa v rovině,
- načrtne a narýsuje síť hranolu,
- vypočítá povrch a objem hranolu.

Učivo
SHODNOST
- shodnost rovinných útvarů
- shodnost trojúhelníků
- konstrukce trojúhelníků

Průřezová témata

Mezipředmětové
vztahy

OSV
–
rozvoj
schopností poznávání,
řešení
problémů
a rozhodovací
dovednosti

STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST
- středová souměrnost
- útvary souměrné podle středu
ROVNOBĚŽNÍK
- pojem, vlastnosti a rozdělení
- konstrukce
- obvod a obsah
LICHOBĚŽNÍK
- pojem
- konstrukce

HRANOLY
- základní pojmy
- povrch a objem hranolu
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8. ročník

MATEMATIKA
Školní výstupy

Učivo

Žák:
- upevní si učivo 7. třídy.

OPAKOVÁNÍ UČIVA 7. TŘÍDY
- racionální čísla
- poměr
- procenta
- shodnost
- středová souměrnost
- rovnoběžník
- lichoběžník
- hranoly
Žák:
DRUHÁ MOCNINA A DRUHÁ ODMOCNINA
- určuje druhou mocninu a odmocninu - druhá mocnina
výpočtem, z tabulek a pomocí kalkulátoru,
- druhá odmocnina
- užívá druhou mocninu a odmocninu
ve výpočtech.
Žák:
PYTHAGOROVA VĚTA
- zná Pythagorovu větu,
- výpočet délek stran pravoúhlého trojúhelníku
- užívá Pythagorovu větu v praxi,
- užití Pythagorovy věty
- řeší slovní úlohy vedoucí k užití Pythagorovy
věty.
Žák:
MOCNINY S PŘIROZENÝM MOCNITELEM
- určuje mocniny s přirozeným mocnitelem,
- mocniny s přirozeným mocnitelem
- provádí základní početní operace s mocninami, - určování třetích mocnin v tabulkách
- zapisuje dané číslo v desítkové soustavě - mocnina nuly, kladného a záporného čísla
pomocí mocnin deseti
- sčítání a odčítání mocnin
- násobení a dělení mocnin
- mocnina součinu, zlomku a mocniny
- rozvinutý zápis čísla
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Fyzika

Fyzika

Fyzika

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

8. ročník

MATEMATIKA
Školní výstupy

Učivo

Žák:
VÝRAZY
- určuje hodnotu daného číselného výrazu,
- číselný výraz
- zapisuje
slovní
text
pomocí
výrazů - proměnná
s proměnnými v jednoduchých případech,
- výraz s proměnnou
- sčítá a odčítá celistvé výrazy,
- jednočlen a mnohočlen
- násobí výraz jednočlenem,
- sčítání a odčítání mnohočlenů
- násobí dvojčlen dvojčlenem, trojčlenem,
- násobení mnohočlenu jednočlenem
- upravuje výrazy vytýkáním před závorku,
- násobení mnohočlenu mnohočlenem
- užívá vzorce ke zjednodušení výrazů.
- druhá mocnina dvojčlenu
- rozdíl druhých mocnin
- úpravy mnohočlenů na součin
Žák:
LINEÁRNÍ ROVNICE
- řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních - rovnost a její vlastnosti
úprav,
- lineární rovnice s jednou neznámou
- provádí zkoušku správnosti svého řešení,
- ekvivalentní úpravy lineárních rovnic
- vypočítá hodnotu neznámé ze vzorce po dosazení - řešení slovních úloh
číselných hodnot všech daných veličin,
- výpočet neznámé ze vzorce
- řeší slovní úlohy vedoucí k řešení lineární
rovnice,
- užívá řešení lineární rovnice v praxi.
Žák:
ZÁKLADY STATISTIKY
- provádí jednoduchá statistická šetření a zapisuje - základní pojmy
jejich výsledky,
- aritmetický průměr
- čte tabulky a grafy, interpretuje je v praxi,
- další statistické pojmy
- určit četnost, aritmetický průměr, modus - diagramy
a medián z daných hodnot.
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8. ročník

MATEMATIKA
Školní výstupy
Žák:
- sestrojuje tečnu kružnice z bodu na kružnici i vně
kružnice,
- zná vzájemné polohy přímky a kružnice a dvou
kružnic,
- užívá Thaletovu větu v praxi,
- počítá délku kružnice, obvod a obsah kruhu.

Učivo
KRUH, KRUŽNICE
- základní pojmy
- vzájemná poloha kružnice a přímky
- vzájemná poloha dvou kružnic
- Thaletova věta
- délka kružnice, obvod a obsah kruhu

Žák:
VÁLEC
- sestrojí síť válce,
- základní pojmy
- počítá objem a povrch válce a to i ve slovních - povrch a objem válce
úlohách z praxe.

Žák:
- používá základní pravidla přesného rýsování,
- sestrojí osu úsečky a úhlu, rovnoběžky s danou
přímkou v dané vzdálenosti, soustředné kružnice,
tečnu ke kružnici v daném bodě,
- sestrojí trojúhelníky podle vět sss, sus, usu,
- sestrojí trojúhelníky a čtyřúhelníky zadané
různými prvky v jednodušších případech.

KONSTRUKČNÍ ÚLOHY
- základní konstrukční úlohy
- množiny bodů daných vlastností
- konstrukční úlohy řešené pomocí množiny bodů
daných vlastností
- konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků
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9. ročník

MATEMATIKA
Školní výstupy

Učivo

Žák:
- zdokonalí práci s proměnnou,
- zautomatizuje si ekvivalentní úpravy rovnic,
- zdokonalí a upevní postupy při řešení
konstrukčních úloh.

OPAKOVÁNÍ UČIVA 8. TŘÍDY
- racionální čísla
- lineární rovnice
- výrazy
- konstrukční úlohy

Žák:
- určuje podmínky za kterých má lomený výraz
smysl,
- krátí a rozšiřuje lomené výrazy,
- sčítá, odčítá, násobí a dělí lomené výrazy,
- zjednoduší složený lomený výraz,
- řeší jednoduché lineární rovnice s neznámou
ve jmenovateli a slovní úlohy řešené těmito
rovnicemi.
Žák:
- řeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma
neznámými dosazovací a sčítací metodou,
- provádí zkoušku svého řešení,
- řeší slovní úlohy pomocí soustav dvou lineárních
rovnic se dvěma neznámými.

LOMENÉ VÝRAZY
- lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli:
- lomený výraz
- krácení a rozšiřování lomených výrazů
- početní operace s lomenými výrazy
- složené lomené výrazy
- lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli

SOUSTAVY LINEÁRNÍCH ROVNIC
- soustava dvou lineárních rovnic se dvěma
neznámými
- slovní úlohy řešené pomocí soustav rovnic se
dvěma neznámými
- grafické řešení soustav dvou rovnic se dvěma
neznámými
Žák:
FUNKCE
- rozezná funkční vztah od jiných vztahů.
- pojem funkce
- určuje definiční obor funkce a obor hodnot - lineární funkce
funkce,
- nepřímá úměrnost
- sestrojí grafy jednoduchých funkcí,
- kvadratická funkce
- řeší graficky soustavu dvou lineárních rovnic,
- užívá probrané funkce při řešení úloh z praxe.
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9. ročník

MATEMATIKA
Školní výstupy
Žák:
- určí podobné útvary v rovině,
- určí a používá poměr podobnosti,
- sestrojí rovinný obrazec podobný danému,
- rozdělí úsečku dané délky v daném poměru,
- užívá poměr podobnosti při práci s mapami.

Učivo
PODOBNOST
- podobnost geometrických útvarů v rovině
- podobnost trojúhelníků
- dělení úseček v daném poměru

Mezipředmětové
vztahy
OSV – sebepoznání Zeměpis
a sebepojetí,
řešení Výtvarná výchova
problémů
a rozhodovací
dovednosti
Průřezová témata

MKV – lidské vztahy

Žák:
GONIOMETRICKÉ FUNKCE
- určuje hodnoty goniometrických funkcí z tabulek - funkce sinus, kosinus a tangens
nebo na kalkulátoru,
- užití goniometrických funkcí při výpočtech
- užívá goniometrické funkce při řešení
délek stran a ostrých úhlů v pravoúhlém
pravoúhlého trojúhelníku při řešení úloh z praxe.
trojúhelníku
- další užití goniometrických funkcí

Fyzika

Žák:
- sestrojí síť jehlanu,
- vypočítá povrch a objem jehlanu, kužele a koule,
- užije goniometrické funkce při výpočtech
povrchu a objemu jehlanu a kužele.
Žák:
- vypočítá úrok z dané jistiny za určité období
při dané úrokové míře,
- určí hledanou jistinu,
- provádí jednoduché a složené úrokování,
- vypočítá úrok z úroku.

JEHLAN, KUŽEL, KOULE
- povrch a objem jehlanu
- povrch a objem kužele
- povrch a objem koule

Fyzika
Výtvarná výchova

FINANČNÍ MATEMATIKA
- jednoduché úrokování
- složené úrokování

Občanská výchova
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5.2.2 Seminář z matematiky
Charakteristika vyučovacího předmětu
Volitelný vyučovací předmět Seminář z matematiky vychází z obsahu vzdělávací oblasti
Matematika a její aplikace. Cílem výuky je rozvíjet matematické dovednosti a schopnosti,
logické a abstraktní myšlení především u žáků se specifickými poruchami učení. Tím jsou
dány i metody práce zaměřené především na činnostní charakter učení.
Volitelný předmět je zařazen do výuky v 6. ročníku s časovou dotací 1 hodiny týdně. Je
využíván k opakování učiva 6. ročníku, prohlubuje učivo zábavnou formou, vede k řešení
zajímavých slovních úloh a matematických kvízů.
Do vyučovacího předmětu Seminář z matematiky je zařazeno průřezové téma Osobnostní
a sociální výchova.
Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu Seminář z matematiky
Kompetence k učení
Učitel:
- podporuje u žáka rozvoj schopnosti abstraktního a logického myšlení, zejména zařazováním
vhodných problémových úkolů, logických úloh.
Kompetence k řešení problémů
Učitel:
- nabízí žákům dostatek úloh a příkladů, vycházejících z reálného života a vedoucích k
samostatnému uvažování a řešení problému,
- podporuje u žáka nalézání různých variant řešení zadaných úloh,
- zadává nové úkoly a problémy, u kterých žáci mohou aplikovat známé a osvědčené postupy
řešení,
- provádí se žáky rozbor úkolu (problému) – tvoří společně se žáky plán jeho řešení,
odhaduje výsledky, společně volí správný postup k vyřešení problému a vyhodnocuje
správnost výsledku vzhledem k zadání,
- poskytuje žákům prostor pro vyslovování hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu
a poskytuje prostor pro jejich ověření,
Kompetence komunikativní
Učitel:
- obohacuje žáky o užívání matematického jazyka včetně matematické symboliky,
- zařazuje práci s grafy, tabulkami, diagramy apod.,
- dává žákům příležitost využívat informační a komunikační prostředky pro řešení úkolů i
pro komunikaci a spolupráci s ostatními.
Kompetence občanské
Učitel:
- nabízí dostatečné množství situací k propojení matematiky s problematikou žáka, jeho
zájmové činnosti a společnosti (slovní úlohy,…),
- zařazuje úlohy s ekologickou problematikou.
Kompetence pracovní
Učitel:
- zařazuje do výuky práci s různými materiály (dřevem, papírem apod.) – např. pro
modelování těles, modelování situací apod.,
- vyžaduje od žáků zodpovědný přístup k zadaným úkolům, úplné dokončení práce.
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Kompetence sociální a personální
Učitel:
- zařazuje práci ve skupině,
- klade důraz na vytvoření pravidel práce v týmu, organizace práce,
- uplatňuje individuální přístup k talentovaným žákům, ale i k žákům s poruchami učení,
- vnáší přátelskou atmosféru do procesu výuky,
- posiluje sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj.
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SEMINÁŘ Z MATEMATIKY

6. ročník

Školní výstupy
Žák:
- ukazuje dosud získané vědomosti a dovednosti.

Učivo
- testování,
rozhovoru

opakování

Mezipředmětové
vztahy
řízeného OSV
–
rozvoj Matematika
schopností poznávání
Průřezová témata

formou

OSV – seberegulace
a sebeorganizace
Žák:
- užívá logické úvahy a kombinační úsudek,
- rozvíjí abstrakční myšlení.

- zábavné úlohy, číselné rébusy, úlohy řešené
úsudkem nebo důvtipem
- řešení a hledání správného postupu na úlohách
ze soutěží Klokan a Pythagoriáda
Žák:
- přehled jednotek a jejich vztahů, společné - převádí a užívá jednotky SI.
názvosloví dané předponami, historické
jednotky, zábavné úkoly
Žák:
- matematické hry, piškvorky, zebra, sudoku, PC- užívá logické úvahy a kombinační úsudek při
logické hry (Berušky, hexagon, …)
řešení matematických úloh, využívá těchto
postupů v praktickém životě.
Žák:
- obrázkové
úlohy,
rozvoj
prostorové - řeší úlohy vyžadující prostorovou představivost,
představivosti užitím úloh o tělesech, úkoly na
- aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti
symbolické myšlení
z příbuzných tematických celků matematiky.
Žák:
- operace s přirozenými čísly, praktické úlohy na - rozvíjí symbolické myšlení,
dělitelnost přirozených čísel
- modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti
přirozených čísel.

Matematika

Žák:
- práce s desetinnými čísly, slovní úlohy- porovnává, zaokrouhluje, sčítá a odčítá desetinná
s využitím desetinných čísel, aplikační úlohy,
čísla,
praktické úkoly
- dělí a násobí desetinná čísla s užitím 10, 100,
1000,
- převádí jednotky.

Fyzika
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SEMINÁŘ Z MATEMATIKY

6. ročník

Školní výstupy

Učivo

Žák:
- ovládá základy rýsování, konstrukce kolmic,
rovnoběžek, kružnice.
Žák:
- třídí a popisuje vlastnosti ∆ podle velikosti stran
a úhlů,
- rozlišuje vnitřní a vnější úhly ∆,
- sestrojí těžnice a výšky, osy stran a úhlů, kružnici
opsanou a vepsanou ∆.
Žák:
- zopakuje všechna probraná témata,
- uvědomí si pokrok oproti stavu na počátku
školního roku.

- zásady rýsování, rýsovací potřeby, druhy čar,
postupy konstrukcí
- geometrické úkoly s hádankou
- geometrie v rovině a prostoru, rozvoj míry
abstrakce prostřednictvím úloh ze zobrazení
- kombinace úloh kružnice a ∆

- testování,
rozhovoru

opakování
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5.3 Informační a komunikační technologie
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie je realizována na 1. stupni v rámci
povinného vyučovacího předmětu Informatika a na 2. stupni v rámci povinného vyučovacího
předmětu Písemná a elektronická komunikace.

5.3.1 Informatika
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahem výuky, kromě znalosti práce s počítačem, internetem a dalšími informačními
a komunikačními technologiemi na základní uživatelské úrovni, je seznámení žáka se základy
užívání nejběžnějších SW programů a rozvíjení tvořivé schopnosti uplatnit dosažené znalosti
a dovednosti při řešení praktických problémů, s nimiž se setkává ve škole i mimo školu. Dále
zvýšení jejich schopnosti orientace ve světě informací, tedy znalostí a dovedností z oblasti
vzniku, zpracování, přenosu a využívání informací.
Předmět je vyučován v 5. ročníku v časové dotaci 1 hodina týdně.
Do vyučovacího předmětu Informatika jsou zařazena průřezová témata Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech a Multikulturní výchova.
Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu Informatika
Kompetence k učení
Učitel:
- nabízí žákům řadu aktivačních metod, které jim přiblíží problematiku ICT a povedou
k ochotě se o ni dále zajímat,
- předkládá žákům dostatek spolehlivých informačních zdrojů a vést je k jejich pravidelnému
využívání.
Kompetence k řešení problémů
Učitel:
- předkládá žákům dostatek námětů k samostatnému uvažování a řešení problémů v oblasti
ICT, časté zadávání úkolů zpracovávaných samostatně žáky na počítačích
- vyvozuje optimální praktických postupy v rámci znalostí a možností žáků
Kompetence komunikativní
Učitel:
- vede žáky k formulování vlastní názorů na problematiku ICT,
- umožňuje častou komunikaci žáků prostředky specifickými pro ICT (e-mail, web, chat).
Kompetence sociální a personální
Učitel:
- navozuje dostatek situací, které rozvíjí pozitivní sebedůvěru a vědomí vlastních možností,
- vytváří dostatek situací k poznání potřeby vzájemného respektu i pomoci v oblasti ICT.
Kompetence občanské
Učitel:
- nabízí žákům dostatek příležitostí k pochopení práv a povinností souvisejících s ICT
(autorská práva, počítačové pirátství) atd.
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Kompetence pracovní
Učitel:
- rozvíjí správné pracovní návyky při práci s počítačem včetně hygieny a ochrany zdraví při
práci.
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5. ročník

INFORMATIKA
Školní výstupy
Žák:
- se seznámí s procesem vzniku, přenosu, ukládání
a distribuce informací,
- pojmenuje základní součásti počítače a jeho,
přídatná zařízení,
- se učí ovládat obsluhu počítače a jeho přídatných
zařízení,
- se seznámí se základními funkcemi hardware
a software,
- ví, na koho se obrátit v případě závady počítače,
- zná zásady bezpečnosti práce,
- se seznámí se zdravotními riziky spojenými,
s dlouhodobým využívání výpočetní techniky.

Učivo
ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM
- základní pojmy informační činnosti, význam
- základní struktura, funkce a popis počítače
a přídavných zařízení
- operační systém Windows a jeho základní
funkce
- seznámení s formáty souborů (doc, gif)
- multimediální využití počítače
- jednoduchá údržba počítače, jak se zachovat při
běžných problémech s hardware a software
- zásady
bezpečnosti
práce
a prevence
zdravotních rizik spojených s dlouhodobým
využíváním výpočetní techniky

Žák:
VYHLEDÁVÁNÍ
INFORMACÍ
- používá některý z internetových prohlížečů,
A KOMUNIKACE
- se snaží využívat Internet k vyhledávání - společenský
tok
informací
informačních zdrojů v knihovnách,
(vznik, přenos, transformace, zpracování,
- využívá elektronickou poštu.
distribuce informací)
- základní
způsoby
komunikace
(e-mail, chat, telefonování)
- metody a nástroje vyhledávání informací
- formulace požadavku při vyhledávání na
internetu, vyhledávací atributy
Žák:
ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
- v grafickém editoru vytvoří a upraví obrázek,
- základní funkce textového a grafického editoru
- v textovém editoru vytvoří, uloží a dokáže znovu
vyhledat textový dokument.
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5.3.2 Písemná a elektronická komunikace
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahem vyučovacího předmětu je výuka psaní na počítačové klávesnici desetiprstovou
hmatovou metodou, práce s textovými editory a tabulkovými procesory. Žáci se učí základní
editace textu a formální úpravu písemností podle ČSN - tvoří a upravují tabulku, formátují
dokumenty, pracují s grafickým objektem. V tabulkovém procesoru provádí základní operace
s buňkami, tvoří tabulky, grafy a pracují s jednoduchými vzorci. Součástí vyučovacího
předmětu je komunikace prostřednictvím elektronické pošty a práce s webovými stránkami.
Výuka vede žáky k efektivní práci s informacemi, aby uměli získávat a kriticky vyhodnocovat
informace a zvládli kultivovaný písemný projev.
Cílem výuky je naučit žáky rychlému a přesnému ovládání klávesnice PC desetiprstovou
hmatovou metodou, využívání editační funkce textového editoru, samostatnému stylizování
standardní písemnosti, vytváření jednoduché tabulky s využitím tabulkového procesoru.
Při tvorbě písemností dbáme na správnou aplikaci požadavků normalizované úpravy
písemností. Žáci se učí běžné práci s elektronickou poštou a využívání komunikace
prostřednictvím internetu.
Vyučovací předmět Písemná a elektronická komunikace je realizován v 6.a 7.ročníku
s časovou dotací2 hodiny týdně.Výuka probíhá v počítačových učebnách. Další organizační
formy jsou exkurze v místních firmách, kde je práce na PC hlavní náplní jejich činnosti.
Do vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace jsou zařazena průřezová
témata Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Mediální výchova
a Environmentální výchova.
Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu Písemná a elektronická
komunikace
Kompetence k učení
Učitel:
- motivuje žáky a využívá různé metody práce (kooperativní výuka, skupinová práce,
projekty),
- používá různé pomůcky (slepé klávesnice, pracovní listy, informační zdroje z internetu)
a audiovizuální techniku,
- vede žáky k vyhledávání a třídění informací a využívání je v procesu učení i v praktickém
životě.
Kompetence k řešení problému
Učitel:
- používá informace z různých zdrojů a vyhodnocuje spolu se žáky vztahy mezi nimi,
- motivuje žáky k opakovanému hledání cest vedoucích k vyřešení úkolů,
- při řešení problému vede žáka k samostatnosti, k využívání textových editorů, tabulkových
procesorů a informací z internetu,
- rozvíjí povinnost pracovat s informacemi v souladu se zákony o duševní vlastnictví.
Kompetence komunikativní
Učitel:
- vede žáky k výstižné prezentaci a obhajobě svých výsledků, postupů a rozhodnutí,
k souvislému a kultivovanému projevu,
- vyžaduje v písemném projevu úpravu písemností podle ČSN,
- vede žáky ke komunikaci pomocí elektronické pošty, internetu, prezentačních programů.
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Kompetence sociální a personální
Učitel:
- umožňuje žákům podílet se na vytváření pravidel práce v týmu, účinně spolupracovat ve
skupině a hledat svou roli,
- vede žáky k poskytnutí pomoci druhým nebo o ni požádat,
- vyžaduje, aby žák zhodnotil svou práci, uměl ocenit sebe i ostatní, vyvodil závěr a poučení.
Kompetence občanské
Učitel:
- rozebírá konkrétní situace ve vyučovací hodině, pomáhá žákům hledat řešení,
- vede žáky k respektování druhých, k dodržování základních společenských norem,
- vyžaduje, aby žáci pracovali s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví.
Kompetence pracovní
Učitel:
- vede žáky k bezpečnému používání hardwaru i softwaru,
- vede k pořádku na svém pracovišti (lavice, učebna, šatna),
- vyžaduje, aby žáci chránili data před ztrátou a poškozením,
- umožňuje kontakt s profesemi ve firmách, kde je práce na PC jejich hlavní činností.
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PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

6. ročník

Školní výstupy
Žák:
- využívá nejdůležitější ovládací prvky počítače,
- pracuje podle ergonomických zásad, chrání si své
zdraví při práci na počítači,
- částečně zvládá základy psaní na klávesnici
desetiprstovou hmatovou metodou,
- ovládá práci s textovými editory,
- umí posoudit dosaženou rychlost a přesnost v
psaní pomocí výpočtu čistých úhozů za minutu a
výpočtu procenta chyb,
- respektuje normalizovanou úpravu písemností
a uplatňuje tyto základní znalosti.

Mezipředmětové
vztahy
klávesnice počítače
OSV – seberegulace Český jazyk
desetiprstová hmatová metoda a její význam
a sebeorganizace,
Pracovní činnosti
seznámení s výukovým programem Mount Blue psychohygiena, řešení
ergonomické zásady a ochrana zdraví při práci problémů
na počítači
a rozhodovací
psaní v programu Mount Blue
dovednosti
pořízení záznamu podle přímého diktátu
MKV
–
kulturní
psaní podle předlohy
diference
úprava textu podle korekturních znamének
MV
–
tvorba
oprava textu
výpočet rychlosti a přesnosti psaní (počet mediálního sdělení
úhozů, počítání chyb, výpočet čistých úhozů za
minutu, výpočet procenta chyb)
Učivo

-
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PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

7. ročník

Školní výstupy
Žák:
- využívá nejdůležitější ovládací prvky počítače,
- pracuje podle ergonomických zásad, chrání si své
zdraví při práci na počítači,
- zvládá základy psaní na klávesnici desetiprstovou
hmatovou metodou,
- ovládá práci s textovými editory,
- umí posoudit dosaženou rychlost a přesnost
v psaní pomocí výpočtu čistých úhozů za minutu
a výpočtu procenta chyb,
- respektuje normalizovanou úpravu písemností a
uplatňuje tyto základní znalosti,
- ovládá práci s tabulkovým editorem.

Mezipředmětové
vztahy
klávesnice počítače
OSV – seberegulace Český jazyk
desetiprstová hmatová metoda a její význam
a sebeorganizace,
Pracovní činnosti
psaní desetiprstovou metodou ve výukovém psychohygiena, řešení Matematika
programu Mount Blue
problémů
doplnění výuky v programu Mount Blue a rozhodovací
připravenými texty podle úrovně žáků
dovednosti, kooperace
ergonomické zásady a ochrana zdraví při práci a kompetice
na počítači
EV – vztah člověka k
pořízení záznamu podle přímého diktátu
prostředí
psaní podle předlohy
MV
–
tvorba
úprava textu podle korekturních znamének
mediálního sdělení
oprava textu
výpočet rychlosti a přesnosti psaní (počet
úhozů, počítání chyb, výpočet čistých úhozů za
minutu, výpočet procenta chyb)
úprava dokumentu v textovém editoru
Učivo

-

-

- základní operace s buňkami v tabulkovém
editoru, jednoduché vzorce a jejich použití
- tvorba tabulky a grafu v tabulkovém editoru
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5.4 Člověk a jeho svět
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je realizována v rámci povinných vyučovacích předmětů
Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda.

5.4.1 Prvouka
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Hlavním cílem
předmětu je rozvíjet poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově
v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci jsou v předmětu vedeni k pozorování světa kolem
sebe, vnímání souvislostí a přemýšlení o příčinách jevů. Osvojování nových poznatků vychází
ze zkušenosti žáků a jejich prožitku. Důraz je kladen na rozvoj žákovy schopnosti samostatně
získávat informace a dále s nimi pracovat i na rozvoj týmové práce žáků. Děti jsou vedeny
k vnímání souvislostí mezi jednáním člověka a jeho důsledky (v přírodním i společenském
prostředí) a tím i k utváření odpovědnosti za svět kolem sebe. U dětí jsou rozvíjeny jejich
komunikační schopnosti (schopnost vyjadřovat se, naslouchat, argumentovat) a jejich kritické
myšlení (schopnost dávat jevy do souvislostí). Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat
si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je
pozorovat a přemýšlet o nich. Na základě poznání sebe a porozumění světu kolem sebe se
žáci učí vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti.
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Prvouka je členěn do pěti tematických okruhů:
Místo, kde žijeme,Lidé kolem nás,Lidé a čas, Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví.
V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí chápat život v rodině, ve škole, v obci.
Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah k místu
jejich bydliště a postupně rozvíjet jejich vztah k naší zemi.
V tematickém okruhu Lidé kolem nás se žáci učí rozumět chování a jednání mezi lidmi,
uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti.
Seznamují se i s problémy, které provázejí soužití lidí.
V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč
se čas měří, jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se
život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. V tematickém okruhu se vychází od
nejznámějších událostí v rodině a obci. Podstatou tematického okruhu je vyvolat u žáků zájem
o minulost a o kulturní bohatství regionu. Proto je důležité, aby žáci mohli samostatně
vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojů, především pak od členů své
rodiny i od lidí v nejbližším okolí, aby mohli společně navštěvovat památky.
V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost
živé i neživé přírody nejbližšího okolí jejich života. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že
Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve
vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně
obnovovat. Na základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí
hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy,
sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně
přírody a zlepšení životního prostředí.
V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě
poznávání člověka jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby.
Poznávají, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné
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a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd. Získávají
základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném
chování v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví
jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý
člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci jsou vedeni k poznání, že zdraví
je nejcennější hodnota v životě člověka. Potřebné vědomosti a dovednosti získávají tím, že
pozorují názorné pomůcky, sledují konkrétní situace, hrají určené role a řeší modelové
situace.
Předmět je zařazen v 1. a2.ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně a ve 3. ročníku s časovou
dotací 3 hodiny týdně. Předmět je vyučován formou vyučovacích hodin s výraznějším
začleňováním metod aktivního učení a krátkodobých projektů. Výuka probíhá ve školní
učebně, součástí výuky jsou vycházky s pozorováním přírody, návštěva muzeí, exkurze a
práce v terénu.
Do vyučovacího předmětu Prvouka jsou zařazena průřezová témata Osobnostní a sociální
výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní
výchova, Výchova demokratického občana a Environmentální výchova.
Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu Prvouka
Kompetence k učení
Učitel:
- podporuje samostatnost a tvořivost,
- podporuje různé přijatelné způsoby dosažení cíl
- ve výuce se zaměřuje prioritně na „aktivní“ dovednosti, učivo používá jako prostředek k
jejich získání,
- ve výuce zřetelně rozlišuje základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující
(doplňující),
- učí práci s chybou,
- učí trpělivosti, povzbuzuje.
Kompetence k řešení problémů
Učitel:
- učí žáky nebát se problémů, hovořit o nich a přijímat odpovědnost za své chování,
- vytvářením praktických problémových úloh a situací z třídního kolektivu učí žáky prakticky
problémy řešit,
- podporuje různé přijatelné způsoby řešení problému,
- podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů,
- v rámci svých předmětů učí, jak některým problémům předcházet,
- ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitoruje, jak žáci řešení problémů prakticky
zvládají a řešení společně hodnotí.
Kompetence komunikativní
Učitel:
- klade důraz na vstřícnou a pozitivní komunikaci,
- netoleruje agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy
i rodičů,
- vede žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty,
- vede žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí,
- připravuje žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících
situacích,
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- důsledně vyžaduje dodržování pravidel stanovených ve školním řádu jako přípravu na
dodržování zákonných norem a morálky společnosti,
- učí žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace,
- netoleruje pomluvy.
Kompetence sociální a personální
Učitel:
- učí žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní
spolupráce,
- podporuje vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují,
- vede žáky k odsouzení nežádoucích projevů rasismu, xenofobie a nacionalismu,
- učí žáky toleranci a uznání přirozené autority svých spolužáků.
Kompetence občanské
Učitel:
- v žácích upevňuje hrdost na svou osobu, rodinu a obec,
- vede žáky k aktivní ochraně životního prostředí a svého zdraví,
- netoleruje agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy
i rodičů,
- netoleruje nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci,
- respektuje osobnost žáka i jeho rodičů,
- respektuje práva žáků,
- buduje přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole i s rodiči žáka.
Kompetence pracovní
Učitel:
- vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci druhých, učí je vážit si pracovního úsilí kamarádů
a respektovat výsledky jejich práce
- důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých
povinností a závazků
- učíme žáky pracovat přiměřeným pracovním tempem, aby neplýtvali svojí energií ani
energií druhých.
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1. ročník

PRVOUKA
Školní výstupy
Žák:
- dojde samostatně do školy, šatny, třídy,
- orientuje se v budově školy,
- dokáže se připravit na vyučování,
- dbá na bezpečnost při cestě do školy,
- pojmenuje město, ve kterém žije a ulici, ve které
bydlí,
- zvládne cestu ze školy domů.
Žák:
- vyjmenuje nejbližší rodinné příslušníky, seřadí
členy dle věku,
- vypráví o práci rodičů,
- respektuje spolužáky s jejich přednostmi i
nedostatky, pokusí se přizpůsobit,
- hovoří o chování v rodině,
- aplikuje zásady správného chování ve škole i
mimo ni,
- ve škole rozpozná zaměstnance a váží si jejich
práce,
- rozliší nesprávné chování jiných i u sebe.
Žák:
- vyjmenuje dny v týdnu,
- rozlišuje čas práce a odpočinku,
- určí celé hodiny,
- na příkladech porovnává odlišnosti života lidí,
- vypráví o zvycích a práci lidí,
- rozpozná současnost a minulost.

Učivo
MÍSTO, KDE ŽIJEME
- domov
- škola
- obec

Průřezová témata
OSV – sebepoznání
a sebepojetí,
psychohygiena,
poznávání
lidí,
mezilidské
vztahy,
komunikace, hodnoty,
postoje, praktická etika
MKV
–
diference

LIDÉ KOLEM NÁS
- rodina
- soužití lidí
- chování lidí

kulturní

EV – lidské aktivity
a problémy životního
prostředí

LIDÉ A ČAS
- orientace v čase
- současnost a minulost v našem životě
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vztahy
Učivo této oblasti na
celém I. stupni úzce
prostupuje
ostatními
předměty. Je zde široká
paleta
mezipředmětového
využití
v každém
tematickém celku.
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1. ročník

PRVOUKA
Školní výstupy
Žák:
- pojmenuje věci kolem nás, pokusí se určit
materiál,
- rozliší den a noc,
- rozpozná roční období,
- zhodnotí odlišnosti v přírodě během ročních
období,
- popíše základní části rostliny,
- určí základní podmínky pro život rostlin,
- pozná dané rostliny,
- vyjmenuje základní části těla u určených savců a
ptáků,
- porovná chování živočichů v závislosti na ročním
období,
- vymezí živočichy domácí a volně žijící,
- dodržuje pravidla správného chování v přírodě.
Žák:
- učí se a dodržovat základní hygienické návyky
(mytí rukou, používání WC),
- dodržuje režim dne,
- projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah
ke zdraví,
- rozpozná základní části lidského těla,
- dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných.

Učivo
ROZMANITOST NEŽIVÉ A ŽIVÉ PŘÍRODY
OCHRANA PŘÍRODY
- látky a jejich vlastnosti
- vesmír a země
- rostliny
- živočichové

Průřezová témata
OSV – sebepoznání
a sebepojetí,
psychohygiena,
poznávání
lidí,
mezilidské
vztahy,
komunikace, hodnoty,
postoje, praktická etika
MKV
–
diference

kulturní

EV – lidské aktivity
a problémy životního
prostředí

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
- péče o zdraví, zdravá výživa
- lidské tělo
- osobní bezpečí
- situace hromadného ohrožení
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1. ročník

PRVOUKA
Školní výstupy

Učivo

Žák:
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
- uplatňuje základní pravidla účastníků silničního
provozu (ovládá chůzi po chodníku, využívá
podchodu a nadchodu, zná zásady bezpečného
přecházení, umí používat světelných signálů pro
chodce, zná zásady bezpečného chování
v dopravních prostředcích, používá přilbu),
- pozná bezpečná místa pro hry (sáňkování,
lyžování, míčové hry),
- chová se obezřetně při setkání s neznámými
jedinci,
- odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná,
- v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro
jiné lidi (dokáže přivolat pomoc např. při
nevolnosti nebo úrazu dospělého), zná čísla
tísňových volání a nacvičuje jejich používání, ví,
že se nesmí zneužívat,
- dokáže se chovat bezpečně v nouzové situaci,
umí vyhledat dospělého a požádat ho o pomoc
(např. pozdní příchod do školy a děti nejsou ve
třídě, náhodné uzamčení v šatně nebo ve třídě),
- reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech.
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Průřezová témata
OSV – sebepoznání
a sebepojetí,
psychohygiena,
poznávání
lidí,
mezilidské
vztahy,
komunikace, hodnoty,
postoje, praktická etika
MKV
–
diference

kulturní

EV – lidské aktivity
a problémy životního
prostředí

Mezipředmětové
vztahy
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2. ročník

PRVOUKA
Školní výstupy
Žák:
- se orientuje v okolí školy a svého bydliště,
- bezpečně zvládá pohyb po budově školy,
- připravuje se na vyučování podle rozvrhu,
- pamatuje si adresu svého bydliště,
- respektuje pravidla silničního provozu,
- pojmenuje důležité dopravní značky,
- dokáže pojmenovat a ukázat specifické orientační
body v okolí bydliště.
Žák:
- vyjmenuje další rodinné příslušníky nad rámec
vlastní rodiny, uvědomuje si věkové rozdíly a
posloupnost,
- vysvětlí povolání rodičů, pokusí se objasnit práci
zaměstnanců školy,
- seznámí se školním řádem a respektuje ho,
- dokáže posoudit nesprávné chování a vysvětlí
správný postup nápravy,
- konkretizuje svá práva a povinnosti,
- učí se obhajovat své názory.
Žák:
- vyjmenuje měsíce, rozlišuje pojmy hodina, den,
týden, měsíc, rok,
- posoudí posloupnost včera, dnes, zítra,
- rozpozná na hodinách celou, půl, čtvrt,
- využívá časové údaje při řešení různých situací
v denním životě,
- porovnává zvyky a práci lidí v minulosti a
současnosti,
- pojmenuje některé kulturní či historické památky
místa, kde žije.

Učivo
-

MÍSTO, KDE ŽIJEME
domov
škola
obec
okolní krajina

-

LIDÉ KOLEM NÁS
rodina
soužití lidí
chování lidí
právo a spravedlnost

Mezipředmětové
vztahy
OSV – sebepoznání- Jazyk český
a sebepojetí,
- Výtvarná výchova
psychohygiena,
- Pracovní činnosti
poznávání
lidí,
mezilidské
vztahy,
komunikace, kooperace
a kompetice, řešení
problémů
a
rozhodovací
dovednosti,
hodnoty,- Matematika
postoje, praktická etika - Jazyk český
Průřezová témata

VGEMS – Evropa
a svět nás zajímá
MKV
–
diference

kulturní

EV – lidské aktivity
a problémy životního
prostředí
-

LIDÉ A ČAS
orientace v čase
současnost a minulost v našem životě
regionální památky
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- Jazyk český

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

2. ročník

PRVOUKA
Školní výstupy
Žák:
- určí a roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků,
- uvede příklady výskytu organismů ve známé
lokalitě,
- pozoruje, popíše a porovná viditelné změny
v přírodě v ročních obdobích,
- provádí jednoduché pokusy, pozoruje a
upevňuje si a rozšiřuje poznatky o rostlinách,
- pozná dané rostliny ve známé lokalitě,
- opakuje a upevňuje si poznatky o určených
savcích a ptácích,
- popíše jednotlivé části těla,
- rozliší a porovná chování živočichů v závislosti
na ročním období,
- třídí živočichy na domácí a volně žijící,
- zná jejich význam pro člověka,
- dbá na dodržování pravidel správného chování
v přírodě,
- aktivně se podílí na ochraně přírody a životního
prostředí.
Žák:
- dodržuje základní hygienické návyky,
- orientuje se v režimu dne, rozpozná dobu práce
a povinností od doby odpočinku,
- zhodnotí správnost chování a činností ve
vztahu ke zdraví,
- shromáždí a porovná kladné a záporné
poznatky ve vztahu ke zdraví,
- zná základní části lidského těla a polohu
základních orgánů v těle.

Učivo
ROZMANITOST NEŽIVÉ A ŽIVÉ PŘÍRODY
OCHRANA PŘÍRODY
- látky a jejich vlastnosti
- vesmír a země
- rostliny
- živočichové
- ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody

Mezipředmětové
vztahy
OSV – sebepoznání Matematika
a sebepojetí,
Výtvarná výchova
psychohygiena,
Pracovní činnosti
poznávání
lidí,
mezilidské
vztahy,
komunikace, kooperace
a kompetice, řešení
problémů
a
rozhodovací
dovednosti,
hodnoty,
postoje, praktická etika
Průřezová témata

VGEMS – Evropa
a svět nás zajímá
MKV
–
diference

kulturní

EV – lidské aktivity
a problémy životního
prostředí
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
- péče o zdraví, zdravá výživa
- lidské tělo
- osobní bezpečí
- návykové látky a zdraví
- situace hromadného ohrožení
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2. ročník

PRVOUKA
Školní výstupy
Žák:
- upevňuje si základní postupy při preventivní péči
o své zdraví a tělo,
- rozlišuje nemoc a úraz,
- dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných,
- důsledně dbá na uplatňování pravidel účastníků
silničního provozu,
- chová se obezřetně při setkání s neznámými
lidmi a učí se vyhodnotit nebezpečí a závažnost
situace,
- odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná,
- dokáže přivolat pomoc,
- uposlechne pokynů dospělých při mimořádných
situacích.

Učivo
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
- péče o zdraví, zdravá výživa
- lidské tělo
- osobní bezpečí
- návykové látky a zdraví
- situace hromadného ohrožení

Průřezová témata
OSV – sebepoznání
a sebepojetí,
psychohygiena,
poznávání
lidí,
mezilidské
vztahy,
komunikace, kooperace
a kompetice, řešení
problémů
a
rozhodovací
dovednosti,
hodnoty,
postoje, praktická etika
VGEMS – Evropa
a svět nás zajímá
MKV
–
diference

kulturní

EV – lidské aktivity
a problémy životního
prostředí
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3. ročník

PRVOUKA
Školní výstupy
Žák:
- vyznačí v jednoduchém plánu místo svého
bydliště a školy a cestu na určené místo,
- začlení město Fryšták do příslušného kraje a
obslužného centra ČR,
- pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci
(městě),
- rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině,
- určí světové strany v přírodě i podle mapy,
orientuje se podle nich,
- řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu
v přírodě.
Žák:
- vyjádří na základě vlastních zkušeností základní
vztahy mezi lidmi,
- vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole,
rodině, v obci,
- rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci
- obhájí své názory,
- přizná svou chybu, učí se řešení problému
v kolektivu,
- snaží se rozpoznat ve svém okolí jednání a
chování, která nelze tolerovat,
- poukáže v nejbližším společenském a přírodním
prostředí na změny v kladném i záporném smyslu
a přemýšlí o možnostech zlepšování životního
prostředí obce,
- v místě bydliště nabídne možnosti kulturního
vyžití.

Učivo
MÍSTO, KDE ŽIJEME
- domov
- škola
- obec
- okolní krajina (místní oblast, region)
- mapy obecně zeměpisné a tematické

Průřezová témata

Mezipředmětové vztahy

OSV – seberegulace Hudební výchova
a sebeorganizace,
Výtvarná výchova
psychohygiena,
Jazyk český
poznávání lidí
VDO
–
občanská
společnost a škola,
občan a stát
EV
–
základní
podmínky života

LIDÉ KOLEM NÁS
- rodina
- soužití lidí
- chování lidí
- právo a spravedlnost
- kultura

125

Jazyk český

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

3. ročník

PRVOUKA
Školní výstupy
Žák:
- určí čas jako fyzikální veličinu,
- přesně určí jakýkoli čas,
- orientuje se bezpečně v kalendářním a školním
roce,
- objasňuje odlišnosti způsobu života a bydlení
dříve a nyní,
- vyhledává poznatky o památkách svého regionu
a využívá jich,
- seznámí se s pověstmi daného regionu,
- konkretizuje pojmy rodný kraj, domov, vlast.
Žák:
- rozlišuje prvky živé a neživé přírody,
- určí a roztřídí některé přírodniny podle určujících
znaků,
- uvede příklady výskytu organismů ve známé
lokalitě,
- provádí jednoduché pokusy,
- podrobně zkoumá vlastnosti vody, vzduchu a
půdy,
- hodnotí a uvědomuje si význam vody, vzduchu a
půdy pro život,
- změří základní veličiny pomocí jednotkových
nástrojů a přístrojů,
- vysvětlí na základě elementárních poznatků o
Zemi jako součásti vesmíru souvislost
s rozdělením času a střídáním ročních období,
- zkoumá zákl. společenstva v daných lokalitách,
- zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi org.
- porovnává základní projevy života na
konkrétních organismech.

Učivo
LIDÉ A ČAS
- orientace v čase a časový řád
- současnost a minulost v našem životě
- regionální památky
- báje, mýty, pověsti

Průřezová témata

Mezipředmětové
vztahy

OSV – seberegulace
a sebeorganizace,
psychohygiena,
poznávání lidí
VDO
–
občanská
společnost a škola,
občan a stát
EV
–
základní
podmínky života

ROZMANITOST NEŽIVÉ A ŽIVÉ PŘÍRODY
OCHRANA PŘÍRODY
- látky a jejich vlastnosti
- voda a vzduch
- půda
- vesmír a země
- rostliny
- houby
- živočichové
- ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody
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Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
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3. ročník

PRVOUKA
Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák:
- prakticky třídí organismy do známých skupin a
využívá k tomu jednoduché klíče a atlasy,
- zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka
v přírodě,
- rozlišuje aktivity prospívající životnímu prostředí
a zdraví člověka.
Žák:
- uplatňuje hygienické, režimové a jiné zdravotně
preventivní návyky,
- využívá znalostí lidského těla k vysvětlení
základních funkcí jednotlivých orgánových
soustav,
- rozlišuje jednotlivé etapy lidského života,
- orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho
narození,
- chová se ohleduplně k druhému pohlaví a objasní
a respektuje rozdíly mezi chlapci a děvčaty
v daném věku,
- účelně organizuje svůj čas pro učení, práci,
zábavu a odpočinek dle vlastních potřeb,
- aplikuje naučené způsoby chování na
modelových situacích ohrožující zdraví,
- uplatňuje základní dovednosti a návyky
související s rozvojem zdraví a jeho preventivní
ochranu,
- dokáže přivolat lékařskou pomoc a ošetří drobná
poranění,
- osvojuje si na modelových situacích odmítání
návykových látek.

- ROZMANITOST NEŽIVÉ A ŽIVÉ PŘÍRODY
- OCHRANA PŘÍRODY

OSV – seberegulace
a sebeorganizace,
psychohygiena,
poznávání lidí

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
- péče o zdraví, zdravá výživa
- lidské tělo
- partnerství, rodičovství, zákl. sexuální výchovy
- návykové látky a zdraví
- osobní bezpečí
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VDO
–
občanská
společnost a škola,
občan a stát

Mezipředmětové
vztahy

Výtvarná výchova
EV
–
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3. ročník

PRVOUKA
Školní výstupy

Učivo

Žák:
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
- ovládá přiměřeně svému věku pravidla silničního - situace hromadného ohrožení
provozu v rolích chodce a cyklisty,
- seznamuje se s krizovými situacemi (šikana,
týrání, sexuální zneužívání) a učí se dbát na
vlastní bezpečí, vyhledá čísla linky důvěry,
- řídí se pokyny dospělých při mimořádných
situacích, využívá poznatků z médií a nacvičuje
chování při modelových situacích.
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5.4.2 Vlastivěda
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Hlavním
cílem předmětu je pomoci vybudovat žákům prvotní ucelený obraz světa a vyznačit základní
vztahy v něm. Nenásilně jsou kladeny základní body pro příští systematičtější poznatky
dějepisné a zeměpisné.
Žáci jsou ve vyučovacím předmětu vedeni učitelem tak, aby slovo „vlast“ nebylo pro ně
prázdným pojmem, aby svět kolem sebe pozorovali všemi smysly, aby vnímali souvislosti
a přemýšleli o nich. Učitel klade důraz na schopnost žáka samostatně získávat informace,
pracovat s nimi sám i v týmu, rozšiřovat a prohlubovat své dřívější zkušenosti.
Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tematických celků Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás
Lidé a čas.
V tematickém okruhu Místo, kde žijeme navazují žáci na znalosti své obce a nejbližšího
okolí, poznávají svou vlast, základy státního a politického systému ČR, seznamují se
s kontinenty světa, s Evropou. Učí se do každodenního života vstupovat s vlastní aktivitou
a představami, hledat nové i zajímavé věci, bezpečně se ve světě pohybovat. Činnosti a úkoly
by měly přirozeným způsobem probouzet v žácích kladný vztah k místu jejich bydliště,
rozvíjet jejich národní cítění, vztah k naší zemi.
V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci osvojují a upevňují základy vhodného chování
a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity,
vzájemné úcty, snášenlivosti a rovnosti. Seznamují se se základními právy a povinnostmi,
s problémy v soužití lidí, s problémy, které provázejí společnost a svět.
V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat se v čase, poznávat, jak se život a věci
vyvíjejí a jakým změnám v čase podléhají. Podstatou je vyvolání zájmu o minulost, o kulturní
bohatství naší země. Proto je důležité, aby žáci mohli samostatně vyhledávat, získávat
a zkoumat informace ze všech dostupných zdrojů, aby mohli navštěvovat památky, muzea,
knihovny apod.
Vyučovací předmět je zařazen ve 4. ročníku s časovou dotací 1,5 hodiny týdně a v 5. ročníku
s časovou dotací 2 hodiny týdně.
Předmět je vyučován formou vyučovacích hodin s výraznějším začleňováním metod
aktivního učení a krátkodobých projektů. Výuka probíhá ve školní učebně, součástí výuky
jsou vycházky, exkurze, návštěva muzeí.
Do vyučovacího předmětu Vlastivěda jsou zařazena průřezová témata Osobnostní a sociální
výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní
výchova, Výchova demokratického občana a Mediální výchova.
Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu Vlastivěda
Kompetence k učení
- vede žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání a k samostatnosti, připravujeme je k
celoživotnímu učení,
- ve výuce rozlišuje základní učivo a učivo rozšiřující,
- vede žáky k dovednosti vyhledávat a zjišťovat informace z různých zdrojů.
Kompetence k řešení problémů
- podporuje originální získávání informací,
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- pomocí metod kritického myšlení učí žáky zaujímat stanovisko, vysvětlovat a obhajovat
svůj názor a respektovat názory ostatních,
- používáním metod aktivního učení vede žáky k samostatnému přemýšlení, vyhledávání a
třídění informací, a k vyvozování optimálních postupů v rámci svých osobních možností.
Kompetence komunikativní
- podněcuje žáky, aby své zkušenosti a poznatky z cestování předávali svým spolužákům,
- učí žáky prezentovat své znalosti a zkušenosti – výstupy projektů, časopisy, články,
internetové stránky školy,
- pomocí metod kooperativního učení vede žáky ke smysluplné a účinné komunikaci,
- klade důraz na kulturní úroveň komunikace,
- sám komunikujeme otevřeně, kulturně, má profesionální přístup v komunikaci se žáky,
rodiči, zaměstnanci školy a veřejností,
- netoleruje, nezdvořilost, pomluvy, netaktnost a urážky.
Kompetence sociální a personální
- rozvíjí schopnost žáků zastávat ve skupině různé role,
- učí žáky pracovat v týmu, učí je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní
spolupráce,
- podporuje vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci potřebují navzájem,
- učí žáky kriticky a objektivně hodnotit práci celého týmu, svoji práci v týmu i práci
ostatních členů,
- učí žáky chápat různé sociální postavení lidí z historie naší země a jejich vliv na dějinné
události.
Kompetence občanské
- podporuje a rozvíjí formální i neformální způsoby spolupráce s městským zastupitelstvem,
policií, složkami IZS,
- vede žáky k národní hrdosti, k ochraně životního prostředí, kulturního bohatství, k myšlení
v evropských souvislostech,
- učí žáky základům demokracie, tolerance, ohleduplnosti, vzájemného soužití,
- vede žáky k respektování přesvědčení a vnitřních hodnot druhých lidí,
- podporuje aktivní zapojování do kulturního dění města,
- poznáváním kultury, tradic a zvyklostí ostatních národů učí žáky respektování
individuálních rozdílů mezi lidmi,
- sám respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plní příkladně své povinnosti,
- respektuje osobnost žáka a jeho práva.
Kompetence pracovní
- vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci – prací nikdy netrestá, kvalitně odvedenou práci
vždy kladně ohodnotí,
- vytváří podnětné pracovní prostředí, vede žáky k adaptaci na nové pracovní podmínky,
- seznamuje žáky s možnostmi profesního uplatnění v rámci evropské unie – pomáhá žákům
ujasňovat představu o podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného studia,
- sám příkladně plní své pracovní povinnosti, dodržujeme dané slovo, váží si své profese,
oceňuje profese ostatní, kladně hodnotí přínos jednotlivých profesí pro společnost.
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VLASTIVĚDA

4. ročník
Školní výstupy

Žák:
- popíše polohu ČR v Evropě,
- vyjmenuje sousední státy ČR a ukáže je na mapě,
- určí polohu svého města (obce) vzhledem ke
krajině a státu,
- uvede významné podniky, historické a kulturní
památky a zajímavostí v regionu,
- určí světové strany v přírodě a na mapě ,
- rozliší náčrt, plán a základní typy map,
- vyhledá na mapě a pojmenuje hlavní vodní toky,
pohoří, nížiny a města ČR,
- vyhledá z dostupných informačních zdrojů
typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení,
hospodářství a kultury,
- uvede hlavní orgány státní moci a některé jejich
zástupce, rozezná symboly našeho státu, objasní
jejich význam.
Žák:
- se spolužáky a s pomocí učitele sestaví
žákovskou samosprávu a základní pravidla
soužití ve třídě,
- uvede příklady ze svého okolí, ve kterých
dochází
k porušování lidských
práv a
demokratických principů,
- na konkrétních příkladech ze svého okolí uvede
různé podoby kultury, kulturních institucí.

Mezipředmětové
vztahy
MÍSTO, KDE ŽIJEME
OSV – mezilidské Výtvarná výchova
- poloha a povrch ČR, sousední státy
vztahy
Český jazyk
- místní oblast – památky, zajímavosti, zdroje,
Přírodověda
VGEMS
–
jsme
výroba služby, kultura sport …
Hudební výchova
Evropané
- grafické znázornění povrchu – mapy, plány
Anglický jazyk
MKV – etnický původ
měst
- hlavní a vedlejší světové strany
MV – kritické čtení
- orientační body a linie v krajině
a vnímání mediálních
- zvláštnosti krajů a oblastí ČR
sdělení, vnímání autora
- státní zřízení a politický systém ČR
mediálního sdělení
- státní správa a samospráva
- státní symboly
Učivo

LIDÉ KOLEM NÁS
- žákovská samospráva, povinnosti a práva dětí
ve třídě
- pravidla chování ve třídě
- práva a povinnosti žáků školy
- základní lidská práva a práva dítěte
- právní ochrana majetku
- podoby a projevy kultury, kulturní instituce
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VLASTIVĚDA

4. ročník
Školní výstupy

Žák:
- charakterizuje svými slovy vývojové etapy
historie naší vlasti, popíše způsob života lidí
v různých etapách historie,
- porovná minulost a současnost (na konkrétním
případě),
- objasní historické důvody státních svátků a
významných dnů ČR,
- převypráví některou z pověstí.

Mezipředmětové
Vztahy
LIDÉ A ČAS
OSV – mezilidské Výtvarná výchova
- orientace v čase a časový řád, určování času
vztahy
Český jazyk
- regionální památky – péče o památky
Přírodověda
VGEMS
–
jsme
- báje, mýty, pověsti – minulost kraje,předků,
Hudební výchova
Evropané
domov, rodný kraj, vlast
Anglický jazyk
MKV – etnický původ
- Staré pověsti české
- nejstarší osídlení naší vlasti
MV – kritické čtení
- Velkomoravská říše, Cyril a Metoděj
a vnímání mediálních
- Přemyslovci a Slavníkovci
sdělení, vnímání autora
- České království
mediálního sdělení
- poslední Přemyslovci
- Lucemburkové
- Jan Hus, husitství, Jan Žižka
- Jagelonci
- Habsburkové
Učivo
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VLASTIVĚDA

5. ročník
Školní výstupy

Žák:
- zprostředkuje ostatním podle svých možností
zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest,
- porovná způsob života a přírodu v naší vlasti a
v jiných zemích,
- orientuje se na mapě, ukáže polohu sousedních
států,
- vyhledá na mapě evropské státy a význam. města
- porovná světadíly a oceány podle velikosti,
- popíše podle mapy polohu světadílů na \zemi,
- vysvětlí pojmy:Evropská unie, rozliší znak EU,
- uvede některé výhody členství ČR v EU.
Žák:
- uvede nějaký významný globální problém a
navrhne způsob jeho řešení.
Žák:
- svými slovy charakterizuje etapy historie naší
vlasti,
- popíše způsob života lidí v různých etapách
vývoje,
- využije konkrétním způsobem podle svých
možností archiv, knihovnu, muzejní sbírky jako
zdroj informací sloužící k pochopení minulosti,
- porovná a zhodnotí na konkrétním příkladu
způsob života a práci našich předků se
současností,
- stručně
charakterizuje
historický
přínos
nejvýznamnějších osobností českých dějin,
- vysvětlí historické kořeny státních svátků,
posoudí důvody současného připomínání těchto
událostí.

Mezipředmětové
Vztahy
MÍSTO, KDE ŽIJEME
VDO
–
občanská Matematika
- vlastní zkušenosti žáků z cestování do cizích společnost a škola, Výtvarná výchova
zemí
formy
participace Literární výchova
- Evropa a svět – kontinenty
občanů
v politickém
- povrch a poloha Evropy
životě,
principy
- sousedé ČR a ostatní evropské státy
demokracie jako formy
- charakteristika
zemí,
významná
města, vlády
a
způsobů
zajímavosti, kultura
rozhodování
- vodstvo a pohoří Evropy
VGEMS – Evropa
- rostliny a živočichové Evropy
a svět
nás
zajímá,
- Evropská unie – členství ČR
objevujeme
Evropu
a svět
LIDÉ KOLEM NÁS
- Základní globální problémy – sociální, životní
prostředí, konzum
LIDÉ A ČAS
- dějiny jako časový sled událostí
- kalendáře, letopočet, generace
- lidé a obory zkoumající minulost
- proměny způsobu života lidí v dějin. etapách
- bydlení, předměty denní potřeby v historickém
vývoji
- Habsburkové
- třicetiletá válka, Bílá hora
- J. A. Komenský
- národní obrození
- první světová válka
- vznik ČSR – T.G.Masaryk
- vývoj Československa, 2. světová válka, odboj
- poválečný vývoj – komunistická vláda,
sametová revoluce, demokracie
Učivo
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5.4.3 Přírodověda
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Opírá se
o vybrané poznatky různých přírodovědných oborů a svým pojetím směřuje k získání
takových dovedností a vědomostí, které žákům umožní aktivně poznávat přírodu. Žáci jsou
v tomto předmětu vedeni k ohleduplnému vztahu k přírodě, k odpovědnosti za ni a k její
ochraně podle jejich možností. Žáci v něm poznávají rozdíl mezi živou a neživou přírodou,
podmínky života na Zemi, rozmanitost přírody a výjimečnost člověka. Tímto poznáním je pak
u dětí přirozeně rozvíjena uvědomělá odpovědnost za udržení životních podmínek na Zemi.
Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tematických celků Rozmanitost přírody a Člověk
a jeho zdraví
V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako jednu z planet sluneční
soustavy. Seznamují se se základními moderními vědeckými poznatky o vzniku vesmíru
a sluneční soustavy a o vzniku života na planetě Zemi. Teoreticky i prakticky poznávají
rozmanitost a proměnlivost živé i neživé přírody. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že
Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve
vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně
obnovovat. Na základě praktického poznávání okolní krajiny a s pomocí získaných informací
se učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování
a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu a hledat možnosti, jak ve svém věku
přispět k ochraně přírody a zlepšení životního prostředí.
V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě
poznávání člověka jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby.
Poznávají, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné
a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů apod. Získávají
základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném
chování v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví
jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci by si měli postupně uvědomit, jakou odpovědnost má
každý člověk za své zdraví a za zdraví jiných lidí.
Předmět je vyučován formou vyučovacích hodin s výraznějším začleňováním krátkodobých
projektů, metod aktivního učení a skupinové práce. Žáci jsou vedeni k samostatnému
získávání informací a k práci s nimi. Zdrojem informací je kromě učitelova výkladu i vlastní
poznání, vlastní zkušenost a informace získané studiem populárně-naučné literatury.
Důraz je také kladen na rozvoj kritického myšlení u žáků (schopnost vnímat poznatky
v souvislostech, hodnotit jejich pravdivost, dokázat získat potřebné informace, umět pracovat
s chybou) a rozvoj jejich komunikačních schopností (schopnost naslouchat, obhajovat svůj
názor, umění diskuse). Potřebné vědomosti a dovednosti žáci získávají též pozorováním
názorných pomůcek, sledováním konkrétních situací a řešením modelových situací.
Vyučovací předmět je zařazen ve 4. ročníku s časovou dotací 1,5 hodiny týdně a v 5. ročníku
s časovou dotací 2 hodiny týdně.
Výuka probíhá ve školní učebně, součástí výuky jsou vycházky do přírody spojené s aktivním
pozorováním a zkoumáním přírodního prostředí, exkurze a návštěva výstav.
Do vyučovacího předmětu Přírodověda jsou zařazena průřezová témata Osobnostní a sociální
výchova, Multikulturní výchovaa Environmentální výchova.
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Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu Přírodověda
Kompetence k učení
Učitel:
- vede žáky k objevování a poznávání všeho, co je zajímá, co se jim líbí a v čem by
v budoucnu mohli uspět,
- vede žáky k poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního
chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví
a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých,
- učí žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře, na internetu,
v televizních dokumentárních pořadech, výukových počítačových programech.
Kompetence k řešení problémů
Učitel:
- učí žáky řešit problémové situace porovnáním s veřejně dostupnými zdroji, současně žáky
učíme zaujímat k nim kritický postoj,
- -podporuje netradiční způsoby získávání informací,
- -učí žáky pracovat s chybou.
Kompetence komunikativní
Učitel:
- podporuje různé formy komunikace s místními obyvateli, pamětníky, pracovníky
regionálních muzeí, knihoven,
- klade důraz na pozitivní komunikaci,
- učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a zkušenosti.
Kompetence sociální a personální
Učitel:
- učí žáky pracovat v týmu, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní
spolupráce,
- rozvíjí schopnost žáků zastávat v týmu různé role,
- učí žáky kriticky hodnotit práci v týmu, svoji práci v týmu i práci ostatních členů týmu,
- podporuje vzájemnou pomoc žáků, vytváří situace, kdy se žáci vzájemně potřebují.
Kompetence občanské
Učitel:
- vede žáky k aktivní ochraně jejich zdraví i k ochraně zdraví jejich kamarádů, členů rodiny
apod.,
- učí žáky základům tolerance a vzájemného soužití,
- vede žáky k přiměřené odpovědnosti za budoucnost naší planety a k aktivní obraně proti
nežádoucím vlivům z různých sfér společnosti,
- respektuje osobnost žáka a jeho práva,
- buduje přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole.
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PŘÍRODOVĚDA

4. ročník

Školní výstupy

Učivo

Žák:
- vysvětlí pojmy: živá příroda, neživá příroda,
uvede příklady zástupců, objasní jejich
vzájemnou propojenost,
- objasní princip rovnováhy přírody,
- roztřídí dané látky pomocí smyslů a měřením,
- určí, které látky nelze zkoumat některými smysly
a tvrzení zdůvodní,
- uvede souvislosti mezi vzhledem krajiny,
kvalitou životního prostředí a činností člověka,
- rozliší vybrané horniny a nerosty,
- vysvětlí
pojem:zvětrávání:uvede
příklady
zvětrávání a vyjmenuje faktory, které zvětrávání
způsobují,
- uvede, jak vzniká půda a jaký má půda význam
pro život na Zemi,
- na konkrétních příkladech uvede vzájemné
vztahy živých organismů a neživé přírody,
- roztřídí živočichy na bezobratlé a obratlovce,
uvede zástupce,
- porovná základní projevy života konkrétních
živých organismů,
- uvede znaky života, životní potřeby, způsob
života, stavbu těla a funkci jednotlivých částí těla
konkrétních rostlin a živočichů,
- s pomocí jednoduchých klíčů, atlasů a vhodných
odborných publikací zařadí konkrétní živočichy
do známých skupin,
- uvede zástupce různých přírodních společenstev
ve vybraných lokalitách regionů.

ROZMANITOST PŘÍRODY
- neživá příroda
- látky a jejich vlastnosti – třídění látek
- změny látek a skupenství
- porovnávání látek a měření veličin s praktickým
užíváním základních jednotek
- voda a vzduch – význam pro přírodu a člověka,
oběh vody v přírodě
- nerosty a horniny, vznik půdy a její význam
- živá příroda – třídění rostlin, hub, živočichů
- podmínky života na Zemi a jejich rozmanitost
slunce, voda, půda, vzduch
- životní podmínky rostlin
- rostliny a jejich orgány (stonek, list, květ)
- výživa rostlin
- živočichové a stavba jejich těla
- stopy zvířat
- přírodní společenstva – háje, lesa, vod a bažin,
pole a zahrady, suchých stanovišť
- život v lese, lesy na jaře, význam lesů pro
člověka
- a život u vody a ve vodě, čistota vod, příčiny
znečištění a nutnost jejich ochrany
- přizpůsobení rostlin a živočichů změnám
prostředí během roku
- význam zemědělství pro člověka
- vzájemné vztahy rostlin, hub a živočichů
- ochrana přírody, likvidace odpadů
- živelné pohromy a přírodní katastrofy
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PŘÍRODOVĚDA
Školní výstupy
Žák:
- uvede příklady vzájemných vztahů mezi
organismy,
- uvede příklady přizpůsobení rostlin a živočichů
změnám prostředí během roku,
- zhodnotí dopad některých konkrétních činností
člověka na přírodu, rozliší, které z nich mohou
prostředí a zdraví člověka podporovat, a které
poškozovat,
- provede pokus, naplánuje a zdůvodní postup,
vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu,
- zhodnotí příčiny, důsledky (příp. odpovědnost
lidí),
- u konkrétních vybraných živelných pohrom a
ekologických katastrof, uvede základní zásady
chování a jednání v těchto situacích,
- provede vybrané praktické činnosti v terénu:
založí sbírku přírodnin, vypěstuje rostliny, založí
herbář, provede pozorování a jeho záznam apod.
Žák:
- dokáže vysvětlit, jak a proč je člověk součástí
přírodního prostředí i sociálního prostředí,
- dokáže na konkrétních příkladech popsat, jak na
člověka působí sociální prostředí a jak on je
zpětně ovlivňuje,
- dokáže na konkrétních příkladech popsat, jak na
člověka působí sociální prostředí,
- zná negativní důsledky působení člověka na
přírodní prostředí a nutnosti jeho ochrany.

4. ročník
Učivo
ROZMANITOST PŘÍRODY

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
- výjimečnost člověka, pravěcí lidé, odlišnost
člověka od ostatních živočichů,
- životní prostředí člověka (přírodní a sociální),
- péče o životní prostředí člověka a jeho ochrana,
- sociálně patologické jevy (kouření, drogy,
šikana) a možnosti ochrany,
- vztahy ve třídě a pravidla chování.
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Mezipředmětové
vztahy
EV – ekosystémy, Matematika
základní
podmínky Výtvarná výchova
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prostředí
Průřezová témata
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PŘÍRODOVĚDA
Školní výstupy

4. ročník
Učivo

Žák:
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
- zná negativní důsledky sociálně patologických
jevů (kouření, drogy, šikana …) a v modelových
situacích předvede jejich odmítnutí,
- zasazuje se o pozitivní sociální vztahy ve třídě a
uvědomuje si, jaké chování tyto vztahy narušuje
a zná možnosti pozitivní ochrany proti tomuto
chování.
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vztahy
EV – ekosystémy, Matematika
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prostředí
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ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

PŘÍRODOVĚDA
Školní výstupy
Žák:
- rozliší jednotlivé podnebné pásy a pojmenuje
typické rostliny a živočichy žijící v těchto
pásech,
- na konkrétních příkladech ilustruje jejich
přizpůsobení přírodnímu prostředí,
- seznámí se s tříděním rostlin a živočichů,
- na konkrétních příkladech pozná znaky
jednotlivých tříd a podskupin a při práci v terénu
vyhledá zástupce jednotlivých tříd a podskupin,
- vysvětlí význam Slunce pro život na Zemi,
- popíše postavení Země ve vesmíru,
- objasní střídání dne a noci, ročních období,
- charakterizuje Měsíc a jeho fáze, vyhledá
v kalendáři
symboly fází Měsíce a uvede
(odhadne) význam těchto symbolů,
- ve skupině se spolužáky znázorní pomocí
globusu a jiných vhodných pomůcek pohyb
Země a ostatních planet sluneční soustavy kolem
Slunce.
Žák:
- dokáže porovnat (díky změnám v přírodním a
sociálním prostředí),
- odlišnosti života dnes, před 100 lety a ve
středověku,
- vyhledá v encyklopediích a stručně popíše funkce
některých orgánů a orgánových soustav člověka,
- popíše vznik a vývoj jedince, jednotlivé etapy
lidského života,
- sestaví jídelníček podle základních zásad správné
výživy.

5. ročník
Mezipředmětové
vztahy
ROZMANITOST PŘÍRODY
OSV – sebepoznání Matematika
- podnebné pásy
a sebepojetí,
Výtvarná výchova
- třídění rostlin a živočichů
komunikace
Český jazyk – literární
- Slunce a sluneční soustava
výchova
MKV
–
kulturní
- vesmírná tělesa – hvězdy, přirozené družice,
diference, lidské vztahy
planety, komety, meteory, meteority
- Země ve vesmíru – pohyby Země
- gravitační síla
- střídání dne a noci, roční období
- práce s globusem
Učivo

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
- sociální a přírodní prostředí člověka dnes, před
100lety a ve středověku (bydlení, nástroje a
stroje pro usnadnění lidské práce, bydlení, pitná
voda, zacházení s odpady, mytí a praní, teplá
voda a světlo, spojení se světem a přenos
informací, knihy, nemoci a jejich léčení)
- stavba lidského těla
- funkce některých orgánů a orgánových soustav
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PŘÍRODOVĚDA
Školní výstupy
Žák:
- sestaví svůj režim dne podle zásad zdravého
způsobu života, zohlední v něm oprávněné
požadavky blízkých,
- na modelových příkladech předvede osvojené
jednoduché způsoby odmítání návykových látek,
- posoudí negativní vliv kouření, alkoholu, drog,
násilí, hracích automatů apod. na kvalitu lidského
života,
- uvede, (na modelových situacích předvede), jak
bude postupovat v krizových situacích (šikana,
týrání, zneužívání apod.),
- na modelových příkladech předvede základní
úkony první pomoci a přivolání pomoci
v různých situacích (aplikuje znalost telefonních
čísel: 150, 155, 158, 156),
- pojmenuje správně základní části lidského těla,
- vysvětlí, proč (jak) se musí chránit před stykem
s cizí krví (úrazy, nalezené injekční stříkačky aj.)
- vysvětlí pojmy: HIV, AIDS,
- dokáže adekvátně reagovat v krizových situacích
(povodně, požár, evakuace).

5. ročník
Učivo
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
- pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou
- základy lidské reprodukce
- vývoj jedince
- základy sexuální výchovy
- partnerství a rodičovství
- krizové situace

140

Mezipředmětové
vztahy
OSV – sebepoznání Matematika
a sebepojetí,
Výtvarná výchova
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MKV
–
kulturní
diference, lidské vztahy
Průřezová témata
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5.5 Člověk a společnost
Vzdělávací oblast Člověk a společnost je realizována v rámci povinných vyučovacích
předmětů Dějepis a Občanská výchova.

5.5.1 Dějepis
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět navazuje na předmět Vlastivěda na 1. stupni základní školy a je
realizován v 6. až 9. ročníku s časovou dotací dvě hodiny týdně. Výběr učiva vychází z
chronologického pojetí, které je funkčně kombinováno s tematickým. Důraz je kladen na
dějiny národní, ovšem v souvislosti se světovými.
Výuka probíhá převážně v kmenových třídách a bývá obohacena projekcí audiovizuálních
programů. Na školních výletech je doplňována návštěvou vzdálenějších muzeí, galerií,
archivů a stavebních památek.
Do vyučovacího předmětu Dějepis jsou zařazena průřezová témata Osobnostní a sociální
výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Výchova
demokratického občana.
Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu Dějepis
Kompetence k učení
Učitel:
- formuluje cíl činnosti s žáky,
- diferencuje podle individuálních schopností žáků,
- spravedlivě a objektivně posuzuje, stanoví pravidla a kritéria hodnocení (i ve spolupráci
s žáky), vede žáky k sebehodnocení,
- střídá metody práce, využívá aktivní formy učení a práci ve skupině, umožňuje prezentaci
výsledků práce.
Kompetence k řešení problému
Učitel:
- nabízí dostatečně širokou škálu informací,
- zadává žákům problémové úlohy a otázky ze života,
- zařazuje metody, při kterých žák řeší, objevuje a vyvozuje závěry.
Kompetence komunikativní
Učitel:
- umožňuje žákům samostatně i ve skupinách pracovat na zadaném tématu, dává prostor
k diskusi,
- cení vlastní názor žáka,
- vede žáky k dovednosti získávat informace.
Kompetence sociální a personální
Učitel:
- vede žáky k přijímání odpovědnosti za svěřené úkoly.
Kompetence občanské
Učitel:
- pozitivně ovlivňuje postoje a názory žáka diskusí, radou, příkladem,
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- podporuje a rozvíjí vlastní názory žáka,
- podporuje multikulturní výchovu, umožňuje žákům prezentaci a poznávání jiných kultur.
Kompetence pracovní
Učitel dbá na zajištění materiálních podmínek pro výuku.
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DĚJEPIS

6. ročník
Školní výstupy

Učivo

Žák:
- vyjmenuje konkrétní příklady
dějepisných znalostí,
- dovede si najít zdroje informací,
- orientuje se v časové ose.

Mezipředmětové
vztahy
OSV
–
rozvoj Občanská výchova
schopností poznávání
Matematika
Průřezová témata

ÚVOD DO DĚJEPISU
důležitosti - minulost, dějiny, dějepis a historie
- proč se dějepis učíme
VGEMS
- kde vědci získávají informace
Evropané
- prameny, kde se uchovávají a jak se s nimi
pracuje
- časová osa
- staletí a tisíciletí
- periodizace dějin
Žák:
PRAVĚK
- umí popsat život pravěkých lidí a porovnat se - dělení pravěku
současností,
- lovci a sběrači v době kamenné
- dovede posoudit význam vzniku zemědělství a - zemědělci v době kamenné
zpracování kovů pro lidstvo.
- zpracovatelé kovů
- pravěk v českých zemích
Žák:
STAROVĚK
- dokáže zdůvodnit souvislost mezi přírodními - předpoklady vzniku států
podmínkami a vznikem prvních států,
- písmo
- dokáže porovnat historický a kulturní vývoj - Přední východ
jednotlivých států,
- Mezopotámie
- dovede najít konkrétní příklady přínosu pro - další důležité oblasti na Předním východě
současnost.
- Egypt
- Indie
- Čína
Žák:
- ŘECKO
- orientuje se v nejstarších řeckých dějinách,
- přírod. podmínky, zemědělství, řemeslo a
- posuzuje přínos antické kultury a vyzdvihuje
obchod
význam antiky.
- Kréta a první Řekové
- antické Řecko
- kultura ve starověkém Řecku
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jsme

Český jazyk
Občanská výchova
Přírodopis
Výtvarná výchova
Zeměpis
Český jazyk
Občanská výchova
Zeměpis
Matematika
Výtvarná výchova

Fyzika
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DĚJEPIS

7. ročník
Školní výstupy

Žák:
- dovede vysvětlit základní pojmy (středověk,
společnost, feudál, poddaný),
- ilustruje
postavení
jednotlivých
vrstev
středověké společnosti,
- orientuje se v nejstarších českých dějinách,
- dovede vytvořit časovou osu,
- umí uvést příklady románské kultury.

Žák:
- orientuje se v nejdůležitějších historických
událostech vlády posledních Přemyslovců a
Lucemburků,
- umí charakterizovat nejdůležitější historické
události období husitských válek,
- umí charakterizovat vládu Jagellonců,
- umí uvést příklady gotické kultury,
- popisuje průběh zámořských objevů, jejich
příčiny a důsledky.

Učivo
RANÝ STŘEDOVĚK
- opakování 6. ročníku
- na prahu středověku
- dělení středověké společnosti
- dějiny významných států a národů v Evropě
- na troskách západořímské říše
- osudy východořímské říše
- mimo území bývalé římské říše
- dějiny českých zemí
- první státní útvary na našem území
- Čechy v době knížecí
- první čeští králové
- kultura raného středověku
VRCHOLNÝ A POZDNÍ STŘEDOVĚK
- společnost, venkov, město
- dějiny významných států a národů Evropy
- objevné plavby
- dějiny českých zemí
- poslední přemyslovci
- Lucemburkové na českém trůně
- doba husitská
- doba pobělohorská a Jagellonci
- kultura vrcholného a pozdního středověku
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Mezipředmětové
vztahy
OSV
–
rozvoj Český jazyk
schopností poznávání
Občanská výchova
Zeměpis
VGEMS – Evropa
Výtvarná výchova
a svět nászajímá, jsme
Hudební výchova
Evropané
Průřezová témata

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

DĚJEPIS

7. ročník
Školní výstupy

Učivo

Žák:
- objasňuje nové myšlenky žádající reformu
církve,
- vytváří přehled nejdůležitějších historických
událostí,
- sestavuje obraz našich zemí za vlády Rudolfa II.,
- objasňuje příčiny českého stavovského povstání,
- posuzuje třicetiletou válku jako mocenskoideový konflikt a důsledek náboženské
nesnášenlivosti.

RANÝ NOVOVĚK
- společnost, stavy, manufaktury
- rozšíření používání peněz
- reformace a její důsledky
- německá reformace
- reformace v Anglii a ve Francii
- důsledky reformace
- vývoj v dalších evropských zemích
- Španělsko
- občanská revoluce v Nizozemí
- Rusko
- Osmanská říše
- dějiny českých zemí
- české země za vlády Ferdinanda I.
- Maxmilián II. a česká konfese
- Rudolf II.
- kultura na počátku novověku
- třicetiletá válka
- předpoklady, příčiny a záminka třicetileté války
- české stavovské povstání
- průběh třicetileté války
- důsledky třicetileté války
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Mezipředmětové
vztahy
OSV
–
rozvoj Český jazyk
schopností poznávání
Občanská výchova
Zeměpis
VGEMS – Evropa
Výtvarná výchova
a svět nás zajímá, jsme
Hudební výchova
Evropané
Průřezová témata
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DĚJEPIS

8. ročník
Školní výstupy

Žák:
- dovede najít rozdíly mezi absolutismem,
konstituční monarchií a republikou,
- odůvodňuje reformní hnutí některých evropských
panovníků,
- dovede vytvořit přehled reforem Marie Terezie a
Josefa II. a posuzuje jejich důležitost,
- dovede posoudit význam americké revoluce,
- orientuje se v kultuře 17. a 18. stol.

Učivo
MEZI
TŘICETILETOU
VÁLKOU
FRANCOUZSKOU REVOLUCÍ
- společnost
- nové typy monarchií
- občanská revoluce
- dějiny významných evropských států
- dějiny českých zemí a habsburské monarchie
- české země po třicetileté válce
- Marie Terezie
- Josef II.
- kultura v 17. a 18. století

Mezipředmětové
vztahy
A OSV
–
rozvoj Český jazyk
schopností poznávání
Občanská výchova
Zeměpis
VDO
–
principy
Výtvarná výchova
demokracie jako formy
vlády
a způsobu
rozhodování

Žák:
VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE A
- dovede posoudit vliv francouzské revoluce a NAPOLEONSKÉ VÁLKY
napoleonských válek na okolní Evropu.
- příčiny revoluce
- průběh revoluce
- Napoleon Bonaparte
- vídeňský kongres
Žák:
MEZI
VÍDEŇSKÝM
KONGRESEM
A
- objasňuje
společenské
důsledky
rozvoje SVATOU ALIANCÍ
průmyslové revoluce,
- společnost
- zdůvodňuje boj dělníků za sociální spravedlnost, - dějiny významných států v Evropě
- porovnává jednotlivé fáze utváření novodobého - dějiny českých zemí a habsburské monarchie
českého národa.
- metternichovský absolutismus
- národní obrození
- kultura v 1. pol. 19. století
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Průřezová témata

VGEMS
Evropané

–

jsme
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DĚJEPIS

8. ročník
Školní výstupy

Žák:
- obhajuje myšlenky lidských a občanských práv,
- zdůvodňuje snahy národů sjednotit svá území.

Učivo
REVOLUCE 1848
- revoluce ve Francii, Itálii, Německu
- revoluce v habsburské monarchii

Mezipředmětové
vztahy
OSV
–
rozvoj Český jazyk
schopností poznávání
Občanská výchova
Zeměpis
VDO
–
principy
Výtvarná výchova
demokracie jako formy
Hudební výchova
vlády
a způsobu
rozhodování
Průřezová témata

VGEMS
Evropané
Žák:
- dovede najít souvislosti mezi zahraničními
událostmi a vnitřním vývojem habsburské
monarchie,
- vysvětluje pojem dualismus,
- posuzuje snahy českých politiků v rámci
Rakouska-Uherska.

MEZI REVOLUCÍ 1848 A PRVNÍ SVĚTOVOU
VÁLKOU
- společnost
- technický a vědecký pokrok
- imperialismus a kolonialismus
- dějiny významných států v Evropě a ve světě
- dějiny českých zemí a habsburské monarchie
- Bachův absolutismus
- vznik Rakouska-Uherska
- formování české moderní občanské společnosti
- kultura 2. pol. 19. a poč. 20. stol.
Žák:
PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA
- charakterizuje období 1. sv. války, její politické, - cesta k první světové válce
sociální a kulturní důsledky.
- První světová válka
- Češi a Slováci v době první světové války
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DĚJEPIS

9. ročník
Školní výstupy

Žák:
- vysvětlí rozdílné tempo modernizace a
prohloubení
nerovnoměrnosti
vývoje
v jednotlivých částech Evropy a světa,
- charakterizuje soupeření mezi velmocemi, vztahy
mezi státy před vypuknutím války,
- objasní jednotlivé fáze válečného konfliktu,
zneužití techniky ve válce,
- shrne důsledky válečného konfliktu
- zná průběh vzniku samostatné ČSR,
- zná významné osobnosti podílející se na jejím
vzniku.
Žák:
- zhodnotí
postavení
ČSR
v evropských
souvislostech,
- charakterizuje jednotlivé totalitní systémy,
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a
politických souvislostech,
- dokáže charakterizovat období mezi dvěma
světovými válkami v souvislosti s významnými
událostmi té doby (období prosperity, nástup
hosp. krize, nacismus v Německu, Stalinova
diktatura…)
Žák:
- seznámí se situací před vypuknutím války
- chápe dopady mnichovské dohody pro ČSR,
- dokáže v souvislostech charakterizovat příčiny a
průběh 2. světové války, jednotlivé fronty,
klíčové události, osobnosti
- je obeznámen se vznikem protektorátu Čechy a
Morava

Učivo
SVĚTOVÁ VÁLKA
- příčiny
- průběh
- důsledky
- vznik ČSR

Mezipředmětové
vztahy
OSV
–
rozvoj Zeměpis
schopností poznávání
Občanská výchova
Fyzika
VDO
–
principy
Chemie
demokracie jako formy
vlády
a způsobu
rozhodování
Průřezová témata

VGEMS
Evropané

–

jsme

ČESKOSLOVENSKO A SVĚT MEZI DVĚMA
SVĚTOVÝMI VÁLKAMI

Občanská
výchova
Výtvarná
výchova
Hudební výchova
Český jazyk

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA
- příčiny
- průběh
- výsledky

Zeměpis
Český jazyk
Fyzika
Občanská výchova
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DĚJEPIS

9. ročník
Školní výstupy

Žák:
- zhodnotí dopady a důsledky 2. světové války.
Žák:
- vysvětlí příčiny vzniku rozdělení / bipolarity /
světa po světové válce, napětí mezi velmocemi,
- chápe pojem studená válka,
- dokáže charakterizovat vývoj Československa a
jeho jednotlivé mezníky ve 2. polovině 20.
století.

Učivo
DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA

Průřezová témata

Mezipředmětové
vztahy

OSV
–
rozvoj
schopností poznávání

SVĚT PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE
VDO
–
principy Zeměpis
- rozdělený svět – svět po 2. světové válce
demokracie jako formy Občanská výchova
- Československo od únorového převratu do roku vlády
a způsobu
1989
rozhodování
VGEMS
Evropané
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5.5.2 Občanská výchova
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Občanská výchova je zahrnut do vzdělávací oblasti Člověk a společnost.
Cílem výuky je vybavit žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení
do života společnosti. Pozornost je věnována utváření pozitivních občanských postojů, dále
prevenci rasistických a extrémistických názorů. Důraz je kladen na toleranci a respektování
lidských práv, k rovnosti mužů a žen, výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu dědictví.
Důležitou součástí vzdělávání je dopravní výchova, kdy se žáci učí orientovat v různých
dopravních situacích. Dalším důležitým tématem je i chování člověka za běžných
rizik,mimořádných okolností a obrana státu. Žáci se učí rozpoznávat a formulovat
společenské problémy minulosti i současnosti, zjišťovat a zpracovávat informace nutné pro
jejich řešení, vyvozovat závěry a aplikovat je v reálných životních situacích.
Vyučovací předmět je zařazen v 6. – 9. ročníku s časovou dotací 1 hodin týdně v ročníku.
Předmět je vyučován formou vyučovacích hodin, výuka probíhá zejména v kmenových
třídách.
Do vyučovacího předmětu Občanská výchova jsou zařazena průřezová témata Osobnostní
a sociální výchova, Výchova demokratického občana a Multikulturní výchova.
Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu Občanská výchova
Kompetence k učení
Učitel:
- motivuje žáky k učení,
- zajímá se o názory, náměty a zkušenosti žáků,
- střídá metody práce, využívá aktivní formy učení a práci ve skupině, umožňuje prezentaci
výsledků práce,
- diferencuje podle individuálních schopností žáků.
Kompetence k řešení problému
Učitel:
- vede žáky k respektování různých řešení problému,
- žáky vede a pomáhá jim, s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke
správnému řešení.
Kompetence komunikativní
Učitel:
- umožňuje žákům samostatně i ve skupinách pracovat na zadaném tématu, dává prostor
k diskusi,
- vede žáky k dovednosti získávat informace,
- společně se žáky vyvozuje pravidla správné komunikace a vede je k jejich dodržování.
Kompetence sociální a personální
Učitel:
- ve spolupráci se žákystanovuje pravidla soužití a důsledně dbá na jejich dodržování,
- vede žáky k přijímání odpovědnosti za svěřené úkoly.
Kompetence občanské
Učitel:
- podporuje multikulturní výchovu, umožňuje žákům prezentaci a poznávání jiných kultur,
- podněcuje humanitární pomoc,
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- vede žáky ke zdravému životnímu stylu.
Kompetence pracovní
Učitel:
- vede žáky k ochraně životního prostředí,
- vede žáky k tomu, že součástí zdravé práce je i kvalitní odpočinek.
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6. ročník

OBČANSKÁ VÝCHOVA
Školní výstupy

Učivo

Žák:
- čas nezastavíš
- využívá čas v praktickém životě, dokáže popsat, - cyklus přírody
jak se měřil čas v dávných dobách, orientuje se
v čase, uvědomuje si souvislost mezi plynutím
času a přírodními cykly, dokáže vysvětlit význam
pranostik, zvyků, tradic.
Žák:
- vysvětlí základní pojmy,
- uvědomí si postavení rodiny v dnešní
společnosti, dokáže vysvětlit rozdíly mezi
rodinou dnešní a dřívější, uvede typy rodin, zná a
umí vysvětlit příbuzenské vztahy, sestaví
rodokmen,
- uvede příklady práv a povinností rodičů,
- zná formy náhradní rodinné výchovy (dětské
domovy, pěstounská péče…),
- vysvětlí pojem adopce, adopce na dálku,
- uvědomuje si důležitost správného hospodaření
domácnosti.

-

rodina, širší a užší rodinný kruh
rodina a příbuzenské vztahy
rodina jako vzor a příklad
náhradní rodinná výchova
rodinný rozpočet – příjmy a výdaje

Žák:
- místo, kde žijeme
- zná významné rodáky a slavné osobnosti, historii - obec
své obce,
- řízení obce
- uvede příklady významných staveb, orientuje se
v obci,
- je seznámen s fungováním a správou obce
(starosta, zastupitelstvo).

Mezipředmětové
vztahy
OSV – poznávání lidí, Zeměpis
hodnoty,
postoje, Dějepis
praktická etika
Průřezová témata

VDO
–
společnost
občanská
a stát

občanská
a škola,
společnost

Zeměpis
MKV – lidské vztahy, Dějepis
Výtvarná výchova
etnický původ

Zeměpis
Pracovní činnosti
Výtvarná výchova
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OBČANSKÁ VÝCHOVA

6. ročník

Školní výstupy

Učivo

Žák:
- škola – základ života
- zná historii vlastní školy, dokáže vysvětlit - s pravidly ve škole
význam školní docházky,
- popíše vzdělávací soustavu ČR,
- respektuje pravidla školního života, zapojuje se
do dění ve škole.
Žák:
- naše vlast – významné osobnosti
- zná významné osobnosti naší vlasti, dokáže - co nás proslavilo
vysvětlit jejich přínos lidské společnosti
(vynálezy, objevy),
- uvádí výrobky, přírodní objekty atd. proslavené
za hranicemi naší země.
Žák:
- ovládá pravidla bezpečného pohybu na silnici
jako chodec,
- ovládá pravidla bezpečného pohybu na silnici
jako cyklista,
- zná dopravní značky a vysvětlit jejich význam,
- umí vyřešit jednoduchou křižovatku,
- diskutuje o příčinách dopravních nehod a o
jejich předcházení.

- dopravní výchova
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Mezipředmětové
vztahy
OSV – poznávání lidí, Zeměpis
hodnoty,
postoje, Dějepis
praktická etika
Průřezová témata

VDO
–
společnost
občanská
a stát

občanská
a škola,
společnost

Zeměpis
MKV – lidské vztahy, Dějepis
Výtvarná výchova
etnický původ
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OBČANSKÁ VÝCHOVA
Školní výstupy

7. ročník
Mezipředmětové
vztahy
OSV – mezilidské Zeměpis
vztahy,
komunikace, Dějepis
hodnoty,
postoje,
praktická etika

Učivo

Průřezová témata

Žák:
- stát, národ, národnostní menšiny
- dokáže vysvětlit historický vývoj v uspořádání - státní symboly
lidské společnosti, zná základní znaky státu,
dokáže definovat termín národ, charakterizovat
národnostní menšiny s ohledem na jejich práva a
povinnosti, uvědomuje si rozdíly mezi
jednotlivými národy,
- zná státní symboly a dokáže je popsat.

VDO
–
občanská
společnost a škola,
občan a stát
MKV – lidské vztahy,
Dějepis
etnický původ
Zeměpis
Literatura

Žák:
- naše potřeby
- rozlišuje důležité potřeby, snaží se je - majetek a vlastnictví, ochrana majetku
uspokojovat, aniž by poškodil druhé,
- respektuje cizí majetek, zná druhy majetku podle
vlastníka, dokáže vysvětlit termíny vlastnictví,
spoluvlastnictví,
- uvědomuje si rozdíl mezi majetkem hmotným a
nehmotným, movitým a nemovitým.
Žák:
- globální ekologické problémy
- ocení krásy nejen naší vlasti, aktivně přistupuje
charakteristika
k ochraně životního prostředí, je seznámen - ochrana životního prostředí
s hlavními ekologickými problémy současnosti a
dokáže je charakterizovat (globální oteplování,
ozónová díra…),
- zpracuje referát na téma ochrana životního
prostředí.
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Zeměpis
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OBČANSKÁ VÝCHOVA
Školní výstupy

7. ročník
Mezipředmětové
vztahy
OSV – mezilidské Dějepis
vztahy,
komunikace, Zeměpis
hodnoty,
postoje,
praktická etika

Učivo

Průřezová témata

Žák:
- demokracie a totalita
- uvědomí si spoluzodpovědnost za fungování - volby
státu,
- začlenění do veřejného života
- seznamuje se různými způsoby podílení se na
veřejném životě, zná typy voleb v ČR,
- dokáže vysvětlit termíny demokracie a totalita,
uvádí příklady ze současného světa.
Žák:
- spolupráce mezi zeměmi Evropy
- seznámí
se
s hlavními
mezinárodními
organizacemi (EU, NATO, OSN). Zná jejich cíle,
uvědomuje si vzájemnou spolupráci mezi
zeměmi, zajímá se o dění ve světě.
Žák:
- ochrana člověka za běžných
- zná čísla telefonních linek tísňového volání a ví,
mimořádných okolností
- které kdy použít,
- ví, jak nahlásit mimořádnou událost na linku
- tísňového volání,
- ví, jak se chovat při evakuaci a co obsahuje
- evakuační zavazadlo,
- ví, jak se chovat za mimořádných okolností –
- požár, povodeň, dopravní nehoda.
Žák:
- obrana vlasti
- popíše situace, kdy je třeba bránit stát,
- na příkladech objasní národní i mezinárodní
úkoly Armády ČR,
- uvede příklady zahraničních misí Armády ČR.

155

VDO
–
občanská
společnost a škola,
občan a stát
Zeměpis
MKV – lidské vztahy,
Dějepis
etnický původ
Literatura
Český jazyk
rizik
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OBČANSKÁ VÝCHOVA

8. ročník

Školní výstupy

Učivo

Žák:
- dokáže vysvětlit termín psychologie, zná využití
psychologie v praxi a umí uvést příklady,
- vysvětlí termín osobnost, je seznámen se
základními typologiemi lidské osobnosti,
pochopí rozdílnost charakterů a diskutuje o nich,
- umí charakterizovat základní složky lidského já
(sebevědomí, svědomí, vůle, charakter…),
- zná jednotlivé fáze lidského života a umí je
charakterizovat.

-

Žák:
- definuje vznik práva a právních norem, vysvětlí
základní termíny, rozdíl mezi fyzickou a
právnickou osobou,
- chápe práva a povinnosti, uvědomuje si jejich
důležitost v praktickém životě,
- je seznámen se základními druhy práva se
zvláštním zaměřením na právo trestní,
- vysvětlí soudní systém ČR, chápe důležitost
soudů,
- je seznámen s ústavou ČR jako základním
zákonem státu.

-

základy psychologie
typologie temperamentu
složky osobnosti
inteligence
vývojová psychologie

Mezipředmětové
vztahy
OSV – sebepoznání Dějepis
a sebepojetí, hodnoty, Zeměpis
postoje praktická etika
Literatura
Průřezová témata

VDO
–
principy
demokracie jako formy
vlády
a způsobu
rozhodování

MKV
–
kulturní
diference,
lidské
vztahy, etnický původ,
multikulturalita, princip
právo a jeho charakteristika (historie práva), sociálního smíru a Zeměpis
solidarity
morální a právní norma
Dějepis
právo - základní termíny
druhy práva
právo trestní a jeho charakteristika
soudní systém ČR
ústava ČR
nabývání občanských práv, udělení občanství
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OBČANSKÁ VÝCHOVA
Školní výstupy
Žák:
- seznámí se s některými dokumenty týkající se
lidských práv, uplatňuje lidskápráva,
- poukáže
na
porušování
lidských
práv
v současném světě.
Žák:
- umí přiměřeně prosazovat své názory s ohledem
na ostatní, respektuje mínění druhých,
- učí se ovládat asertivní chování s ohledem na
budoucí život.

8. ročník
Učivo
- lidská práva
- dokumenty o lidských právech
- porušování lidských práv

Mezipředmětové
vztahy
OSV – sebepoznání Zeměpis
a sebepojetí, hodnoty, Dějepis
postoje praktická etika
Průřezová témata

VDO
–
principy
demokracie jako formy
- komunikace – agresivní, pasivní a asertivní vlády
a způsobu Český jazyk
chování
rozhodování
MKV
–
kulturní
diference,
lidské
vztahy, etnický původ,
multikulturalita, princip
sociálního smíru a
solidarity
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OBČANSKÁ VÝCHOVA

9. ročník

Školní výstupy

Učivo

Žák:
- získává přehled o situaci na trhu práce, je
seznámen s podmínkami získání ŽL, dokáže
diskutovat o rizicích podnikání,
- zná základní body Zákoníku práce, uvědomuje si
problematiku nezaměstnanosti a sociální
důsledky s tímto spojené, uvědomí si důležitost
práce a začlenění člověka do společnosti,
- popíše základní body pracovní smlouvy, zná
způsoby rozvázání pracovní smlouvy.

-

živnostenský list
nezaměstnanost, úřady práce
pracovní smlouva a její náležitosti
rozvázání pracovního poměru
volba povolání

Žák:
- umí vysvětlit základní funkci trhu a tržní
ekonomiky, nabídka a poptávka, vysvětlí chování
podniku na trhu. Seznámí se se základními
poznatky o hospodářské politice státu,
- umí vysvětlit pojem korupce,
- umí vysvětlit důsledky korupce a vymezit se vůči
tomuto chování,
- chápe, proč občané platí daně,
- zná základní typy daní,
- vysvětlí problematiku státního rozpočtu – příjmy
a výdaje,
- vyjmenuje základní funkce peněžních ústavů,
- je seznámen se základní historií užití peněz,
vyjmenuje ochranné prvky bankovek.

-

trh, tržní ekonomika
hrubý domácí produkt
korupce
daně a daňová soustava
peněžní ústavy a jejich funkce
peníze a jejich funkce
finanční gramotnost
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OBČANSKÁ VÝCHOVA
Školní výstupy
Žák:
- vysvětlí zásady hospodárnosti na rozpočtu
domácnosti,
- vysvětlí, k čemu slouží bankovní účet,
- na příkladech objasní přednosti používání
platebních karet a rizika s tím spojená,
- hledá možnosti, jak řešit deficit na straně příjmů
a výdajů,
- porovná nabídku finančních produktů pro půjčení
chybějících finančních prostředků,
- na příkladu vysvětlí, jak nabídka a poptávka
ovlivňuje cenu,
- vysvětlí, co je inflace a jaký je její vliv na
reálnou hodnotu peněz,
- popíše postup při reklamaci výrobku nebo
služby.
Žák:
- je seznámen se základními typy státního zřízení,
vysvětlí rozdíly, zná státní zřízení ČR.
- dokáže rozčlenit státní moc, je seznámen s mocí
zákonodárnou, výkonnou a soudní v ČR,
jednotlivé typy je schopen charakterizovat a
zhodnotit,
- vysvětlí
základní
pravomoci
prezidenta
republiky, diskutuje o nich,
- uvědomuje si důležitost voleb jako možnost
ovlivnit dění, zná aktivní a pasivní volební právo,
- vyjmenuje druhy voleb, hlavní politické strany.

9. ročník
Učivo

Průřezová témata

Mezipředmětové
vztahy

- ekonomika domácnosti (příjmy a výdaje, platby, OSV – sebepoznání
úspory)
a sebepojetí,
- bezhotovostní a hotovostní platební styk
seberegulace,
sebeorganizace,
psychohygiena,
mezilidské
vztahy,
řešení
problémů
a rozhodovací
dovednosti,
hodnoty,
postoje, praktická etika

- státní zřízení a jeho druhy
- státní moc a její členění
volby – typy voleb
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OBČANSKÁ VÝCHOVA

9. ročník

Školní výstupy

Učivo

Žák:
- nato, EU a OSN
- uvědomuje si důležitost spolupráce mezi - organizace pracující pod hlavičkou OSN
zeměmi, dokáže charakterizovat nejdůležitější
mezinárodní organizace, jejich strukturu a cíle,
- chápe potřebu začlenění ČR do těchto struktur,
důležitost spolupráce mezi zeměmi světa, dokáže
vyložit, jaké výhody a nevýhody to přináší.
Žák:
- vyloží hlavní problémy současného světa, dokáže
vysvětlit pojem globální problémy a diskutovat o
nich,
- uvědomuje si důležitost jejich řešení.

-

pandemie
přelidnění planety
ohrožené životní prostředí
terorismus
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5.6 Člověk a příroda
Vzdělávací oblast Člověk a příroda je realizována v rámci povinných vyučovacích předmětů
Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis.

5.6.1 Fyzika
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Fyzikaumožňuje žákovi poznávání přírody jako systému, uvědomování si
užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Předmět rozvíjí
dovednosti žáků na základě získaných poznatků objektivně a spolehlivě pozorovat, měřit,
experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně
interpretovat.
Vzdělávání v předmětu fyzika:
- směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí
- vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální
vlastnosti a procesy
- vede k vytváření a ověřování hypotéz
- učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi
- směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie
- podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování
Předmět Fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6. ročníku jednu hodinu týdně a v 7.
až 9. ročníku dvě hodiny týdně. Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů
vzdělávání: frontální výuka s demonstračními pomůckami,skupinová práce (s využitím
pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů, odborné literatury), samostatné pozorování,
krátkodobé projekty.
Do vyučovacího předmětu Fyzika jsou zařazena průřezová témata Osobnostní a sociální
výchova a Environmentální výchova.
Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu Fyzika
Kompetence k učení
Učitel vede žáky:
- k vyhledávání, třídění a propojování informací,
- k používání odborné terminologie,
- k samostatnému měření, experimentování a porovnávání získaných informací,
- k nalézání souvislostí mezi získanými daty.
Kompetence k řešení problémů
- učitel zadává takové úkoly, při kterých se žáci učí využívat základní postupy badatelské
práce, tj. nalezení problému, formulace, hledání a zvolení postupu jeho řešení, vyhodnocení
získaných dat.
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.
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Kompetence sociální a personální
Učitel:
- navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti,
- vede žáky k ochotě pomoci.
Kompetence občanské
- učitel vede žáky k šetrnému využívání elektrické energie, k posuzování efektivity
jednotlivých energetických zdrojů,
- učitel podněcuje žáky k upřednostňování obnovitelných zdrojů ve svém budoucím životě.
Kompetence pracovní
- učitel vede žáky k dodržování a upevňování bezpečného chování při práci s fyzikálními
přístroji a zařízeními.
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6. ročník

FYZIKA
Školní výstupy
Žák:
- získává představu o tělesu,
- osvojí si poznatek, že těleso je složeno z látek,
- experimentálně dokáže určit vlastnosti látek,
- urči, zda je látka pevná, kapalná, plynná,
- vytváří si názor na složení hmoty,
- zná Brownův pohyb a difůzi,
- osvojuje si smyslové vnímání.
Žák:
- rozezná veličiny,
- zná pojmy značka, jednotka, měřidlo,
- odhaduje rozměry a velikosti a vyjadřuje je
v různých jednotkách,
- zná základní měřidla a jejich přesnost,
- vypočítá aritmetický průměr,
- zná veličinu hmotnost a převádí její jednotky,
- určuje hmotnosti těles,
- pozná veličinu objem a převádí její jednotky,
- používá odměrné válce k měření objemu
pevných, plynných a kapalných těles.
Žák:
- zná pojem hustota, pracuje s tabulkami,
- řeší jednoduché příklady z praxe.
Žák:
- uvede příklady z praxe, kde se uplatňuje
roztažnost těles.
Žák:
- chápe souvislost teploty a pohybu atomů,
- zná konstrukci Celsiovy stupnice, kapalinových a
bimetalových teploměrů,
- změří teplotu a graficky ji znázorní.

Učivo
-

co nás obklopuje
vlastnosti látek
skupenství látek
atomy a molekuly
pohyb částic

-

fyzikální veličina a jednotka
rozměry těles
jednotky délky
měření délky
přesnost a chyby měření
pojem jednotky
měření hmotnosti
měření objemu

- výpočet hustoty
- výpočet hmotnosti pomocí objemu a hustoty
- objemová a délková roztažnost
- pojmy a jednotky
- měření teploty
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7. ročník

FYZIKA
Školní výstupy
Žák:
- určí, zdali je těleso v klidu nebo pohybu
vzhledem k jiným tělesům,
- při řešení úloh využívá vztahu mezi dráhou,
rychlostí a časem u rovnoměrného pohybu.
Žák:
- znázorní sílu jako vektor,
- určí výslednici dvou sil stejného nebo
opačného směru graficky i výpočtem,
- určí těžiště tělesa experimentálně i graficky.

Učivo
- klid a pohyb tělesa
- pojmy: dráha, čas, rychlost, jednotky
- výpočet pohybu, průměrná rychlost

Žák:
- aplikuje pohybové zákony na konkrétní úlohy z praxe,
- popíše využití zákona setrvačnosti v praxi.
Žák:
- stanoví rovnovážnou polohu páky a kladky a využije svých poznatků k řešení aplikačních úloh.
Žák:
- vyjádří velikost tlaku ve zvolené jednotce,
- při řešení úloh požívá vztah pro tlakovou sílu,
- vysvětlí na konkrétních příkladech význam
třecí síly.
Žák:
- vyhledá společné a rozdílné vlastnosti kapalin a plynů.
-

síla a její účinky na těleso
znázornění síly
výpočet velikosti gravitační síly
skládání dvou sil stejného a opačného směru
rovnováha sil
těžiště tělesa
posuvné účinky síly, pohybové zákony
urychlující a brzdné účinky síly na těleso
zákon setrvačnosti
zákon vzájemného působení dvou těles
otáčivé účinky síly
páka, rovnovážná poloha páky
užití páky, rovnoramenné váhy
kladky, kladkostroje
tlaková síla, tlak
třecí síla, význam třecí síly v denní i technické
praxi

mechanika tekutin
vlastnosti kapalin a plynů.
Pascalův zákon, hydraulická zařízení.
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7. ročník

FYZIKA
Školní výstupy
Žák:
- na základě znalosti Pascalova zákona vysvětlí
činnost hydraulických zařízení,
- vysvětlí příčiny vzniku hydrostatického tlaku a
jeho důsledky pro potápění, stavby hrází, atd.,
- vysloví Archimédův zákon a využije při řešení
aplikačních úloh.
- stanoví podmínky, kdy se bude těleso v
kapalině potápět,
- vysvětlí příčiny vzniku atmosférického tlaku a
stanoví možnosti jak ho měřit,
- uvede možnosti měření tlaku vzduchu v
uzavřené nádobě, popíše manometr.
Žák:
- objasní vznik stínu, zatmění slunce a měsíce,
- dokáže definovat pojem rychlost světla, řeší
úlohy s problematikou odrazu a lomu světla,
- orientuje se v užití čoček při korekci vad oka.

Učivo

Průřezová témata

-

hydrostatický tlak
Archimédův zákon.
potápění, plování a vznášení se těles v kapalině.
atmosférický tlak a jeho měření.
vztlaková síla působící na těleso ve vzduchu.
měření tlaku vzduchu v uzavřené nádobě

EV – lidské aktivity
a problémy životního
prostředí

-

světelné jevy
zdroje světla, šíření světla
rychlost světla, měsíční fáze
odraz světla, zákon odrazu
zobrazení rovinným zrcadlem, zrcadla v praxi
lom světla
čočky
zobrazení předmětu čočkami, užití čoček v praxi
optické vlastnosti oka
korekce optických vad oka
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8. ročník

FYZIKA
Školní výstupy
Žák:
- chápe pojmy nových jednotek – joule a watty,
jejich převody,
- řeší praktické úlohy na práci a výkon,
- chápe procesy přeměny energie a využívá
poznatky o ep a ek.
Žák:
- chápe pojem teplo a vnitřní energie,
- chápe pojem měrná tepelná kapacita,
- orientuje se ve fyz. tabulkách,
- řeší praktické úlohy na výpočet tepla,
- zná zdroje tepelné energie a chápe jejich
úspornost,
- má představu o spotřebě energie v domácnosti a
chápe zodpovědnost podílet se na úsporách
energie,
- vysvětlí všechny změny skupenství,
- řeší praktické úlohy na změny skupenství látek
- orientuje se ve fyz. tabulkách.
Žák:
- vysvětlí elektrování těles,
- pokusem zjistí el. náboj v tělese,
- sestaví a zakreslí el. obvod, zná schematické
značky,
- zná zdroje elektrického napětí,
- změří napětí a proud v elektrickém obvodu a
zjistí velikost el. odporu,
- chápe vliv parametrů na elektrický obvod,
- umí vypočítat velikost napětí proudu a odporu v
el. obvodu a jeho částech.

Učivo
-

mechanická práce, joule
výkon, watt, účinnost
formy energie – informativně
pojmy energie pohybová a polohová

-

vnitřní energie tělesa a její změny
zahřívání těles
teplo, měrná tepelná kapacita
výpočet tepla přijatého a odevzdaného
tepelná výměna
proudění
záření
zdroje tepla
skupenství látek, teplota tání, tuhnutí
teplota varu, var, vypařování, kapalnění
sublimace. desublimace

- elektrický náboj. elektrování těles třením,
dotykem.
- elektrostatická indukce, polarizace izolantu.
elektrický obvod. pojmy: spotřebič, spínač,
zdroj el. napětí, stejnosměrný el. proud
- odpor vodiče
- ohmův zákon
- výpočty veličin v el. obvodu
- reostat, potenciometr
- spojení spotřebičů za sebou a vedle sebe
- výpočet výsledného odporu, napětí a proudu
v těchto zapojeních.
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8. ročník

FYZIKA
Školní výstupy
Žák:
- zná pojem reostat, potenciometr a jejich použití
v praxi rozliší spojení rezistorů sériové a
paralelně a umí je zapojit,
- vypočítá hodnoty napětí, odporu a proudu
v těchto zapojeních,
- chápe smysl, význam a rozdíl mezi těmito
zapojeními,
- řeší příklady z praxe,
- vypočítá spotřebu el. energie,
- orientuje se v energetice naší společnosti.
Žák:
- objasní, co je zdrojem zvuku a jaké jsou
podmínky slyšitelnosti zvuku,
- rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a
kvalitativně analyzuje příhodnost daného
prostředí pro šíření zvuku,
- vysvětlí, jak se šíří zvukový rozruch,
- zná rychlost zvuku a jeho závislost na prostředí
a teplotě,
- uvede dolní a horní hranici slyšitelnosti zvuku
na základě rozsahu kmitočtu,
- charakterizuje ultrazvuk a jeho užití,
- popíše nucené chvění pomocí ladičky, definuje
rezonanci,
- posoudí
možnosti
zmenšování
vlivu
nadměrného hluku na životní prostředí.

Učivo

Průřezová témata

Mezipředmětové
vztahy

- vyvození pojmů: práce, výkon, příkon OSV – řešení problémů
elektroměr, spotřeba elektrického proudu
a
rozhodovací
- účinnost
dovednosti
- vztah mezi přeměnou el. energie na teplo
EV
–
základní
podmínky života

-

zvukový rozruch
šíření zvukového rozruchu prostředím
tón
výška tónu
ucho jako přijímač zvuku
nucené chvění, rezonance
ochrana před nadměrným zvukem
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9. ročník

FYZIKA
Školní výstupy
Žák:
- uvědomí si existenci magnetického pole okolo
vodiče s el. proudem,
- vysvětlí princip elektromagnetu a hledá
možnosti jeho využití,
- chápe a je schopen popsat podstatu činnosti
stejnosměrného elektromotoru a uvede příklady
jeho využití,
- zná elekromagnetickou indukci, hledá možnosti
využití tohoto jevu,
Žák:
- střídavý proud chápe jako důsledek
elektromagnetické indukce,
- definuje veličiny frekvence a perioda,
- měří střídavý proud a napětí,
- zná činnost transformátoru, provádí výpočty z
rovnice pro transformátory,
- zná rozvodnou el. síť v ČR, nalezne nejbližší
trafostanici,
Žák:
- vysvětlí vznik el. proudu v roztocích, hledá
využití elektrolýzy,
- vysvětlí vznik el. proudu v plynech, rozliší
jiskrový výboj, el. oblouk a výboj ve zředěném
plynu,
- hledá jejich využití.

Učivo

Průřezová témata

-

magnetické pole cívky proudem
elektromagnet a jeho užití
působení magnetického pole na cívku s proudem
elektromotor
elektromagnetická indukce

EV – lidské aktivity
a problémy životního
prostředí

-

znik střídavého proudu
měření střídavého proudu a střídavého napětí
transformátory
rozvodná elektrická síť

- vedení el. proudu v kapalinách
- vedení el. proudu v plynech
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9. ročník

FYZIKA
Školní výstupy

Učivo

Žák:
- odliší polovodiče od vodičů,
- zjistí závislost el. odporu polovodičů na teplotě,
- popíše rozdíl polovodičů typů p a n a zdůvodní
jejich elektrické vlastnosti,
- uvádí příklady využití polovodičových
součástek.

-

Žák:
- rozdělí el. spotřebiče na ty, které připojíme
pouze dvoupramennou šňůru a na ty, které
vyžadují připojení na ochranný nulovací vodič.
Žák:
- uvádí druhy elektromagnetických vln a určuje
jejich využití,
- uvádí příklady zdrojů elektromagnetického
vlnění.
Žák:
- shrne, co je to světlo, jak se šíří, co je zdrojem
světla, odraz paprsku, zrcadla,
- v konkrétních příkladech předpoví, zda nastane
lom od kolmice nebo ke kolmici,
- rozliší pokusem spojnou a rozptylnou čočku,
- určí, jaký obraz vznikne při použití rozptylky a
spojky,
- popíše vady oka a vysvětlí jejich korekci,
- uvede optické přístroje: lupu, mikroskop a
dalekohled a popíše jejich funkci a použití.

- el. spotřebiče v domácnosti
- připojení el. spotřebičů do spotřebitelské sítě
- ochrana před úrazem el. proudem, první
pomoc
- zdroje záření

-

změna odporu polovodičů
polovodiče typu n a p
polovodičová dioda
dioda jako usměrňovač
další součástky s jedním přechodem pn

co víme o světle? - opakování
lom světla
čočky
optické vlastnosti oka
lupa
mikroskop
dalekohled
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9. ročník

FYZIKA
Školní výstupy
Žák:
- vysvětlí vzájemné propojení hmoty a energie,
- dokáže vysvětlit rozdíl mezi chemickou a
jadernou reakcí,
- rozlišuje jednotlivé typy radioaktivního záření
a dokáže vysvětlit podstatu jejich vzniku,
- využívá poznatky o jaderné energii při
posuzování výhod a nevýhod jejího použití
v energetice,
- zná a umí použít prostředky ochrany před
radioaktivním zářením.
Žák:
- rozlišuje jednotlivá vesmírná tělesa,
- zná rozdíly mezi hvězda, planeta, kometa,
meteor,
- používá
ve
správných
souvislostech
astronomické jednotky,
- pozná na noční obloze jednotlivá souhvězdí,
- dokáže určit místo naší sluneční soustavy
v galaxii,
- odhaduje budoucí vývoj kosmonautiky.

Učivo
-

atomová jádra
radioaktivita
využití jaderného záření
jaderné reakce
uvolňování jaderné energie
jaderný reaktor
jaderná energetika
ochrana před zářením

- sluneční soustava
- naše galaxie
- kosmonautika
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5.6.2 Chemie
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Chemieje jedním z vyučovacích předmětů vzdělávací oblasti Člověk
a příroda. Učí žáky rozlišovat příčiny chemických dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi,
předvídat je, popř. ovlivňovat, a to hlavně v souvislosti s řešením praktických problémů.
Důraz výuky v předmětu je kladen na hlubší porozumění zákonitostem přírodních procesů
a uvědomění si možností využívat znalostí těchto procesů v běžném životě. Předmět pomáhá
žákům rozvíjet zájem o poznávání základních chemických zákonitostí a uspokojovat potřebu
objevování chemických jevů, vysvětlovat je a získané poznatky využít k rozvíjení
odpovědných občanských postojů.
Předmět Chemie je vyučován v 8. a 9. ročníku. Časová dotace předmětu je 2 hodiny týdně
v každém ročníku. Výuka probíhá většinou ve třídách, laboratorní práce jsou prováděny
v odborné učebně.
Do vyučovacího předmětu Chemie jsou zařazena průřezová témata Osobnostní a sociální
výchova a Environmentální výchova.
Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu Chemie
Kompetence k učení
Učitel:
- zadává úkoly, při kterých žák cíleně vyhledává a třídí informace,
- systematizuje a třídí získané poznatky a dovednosti do souvislostí a vytváří z nich ucelený
pohled na svět,
- vede žáka k zdůvodňování, jak formulovat hypotézy a jak ověřovat jejich pravdivost
pokusem a pozorováním,
- umožňuje žákovi samostatné pozorování a provedení experimentu za účelem získání
nového poznání,
- dává žákům možnost samostatně či ve skupinách prezentovat výsledky své práce a kriticky
hodnotit své celkové znalosti a dovednosti.
Kompetence k řešení problémů
Učitel:
- předkládá žákům problémové situace související s učivem chemie, klade otevřené otázky
a zadává úkoly rozvíjející tvořivost,
- vede žáka, aby na základě získaných znalostí vysvětlil řadu přírodních dějů, jejich
zákonitostí a souvislosti s jinými ději a jevy,
- zařazuje metody, při kterých žáci sami docházejí k objevům, řešením a závěrům,
- vede žáka tak, aby byl schopen problém formulovat, vyhledat potřebné informace k jeho
řešení, o problému věcně a účelně komunikoval, problém řešil a na jeho řešení týmově
pracoval,
- umožňuje žákovi řešení konkrétního problému zobecnit, provést potřebná rozhodnutí a za
své rozhodnutí nést odpovědnost.
Kompetence komunikativní
Učitel:
- vede žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování a argumentaci,
- vede žáky, aby svoje poznatky sdělovali přesně, stručně a souvisle,
- vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu,
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- vede žáky ke správnému používání odborných termínů, symbolů a značek,
- vede žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty.
Kompetence sociální a personální
Učitel:
- umožňuje týmovou práci na společném řešení problému,
- vede žáky k účinné spolupráci v týmu, k přijímání různé týmové role a vytváření
společných pravidel práce v týmu,
- umožňuje žákům, aby si vzájemně sdělovali své názory a respektovali různá hlediska
postojů,
- zadává problémové úlohy komplexního charakteru tak, aby žák poznal své silné a slabé
stránky,
- žáka povzbuzuje, pozitivně hodnotí a podporuje jeho sebehodnocení.
Kompetence občanské
Učitel:
- klade důraz na žákovo vědomí ekologických a environmentálních souvislostí,
- vede žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích (přivolat pomoc a poskytnout
první pomoc).
Kompetence pracovní
Učitel:
- vede žáka ke správnému použití laboratorních pomůcek, techniky a vybavení učebny,
- důsledně vyžaduje dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví, ochrany životního
prostředí. Učitel zadává úkoly tak, aby žák přemýšlel o své práci, hledal způsoby, jak ji
zefektivnit, sledoval smysluplnost a hospodárnost,
- vede žáka k promýšlení pracovních postupů laboratorních cvičení,
- vyžaduje dodržování pravidel ohledně dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech.
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8. ročník

CHEMIE
Školní výstupy

Učivo

Žák:
- pochopí význam chemie pro život, vývoj a
historii chemie,
- určí společné a rozdílné vlastnosti látek,
- pracuje bezpečně s vybranými dostupnými
látkami, posoudí bezpečnost látek,
- umí poskytnout první pomoc při zasažení
látkami, zná laboratorní řád učebny chemie.

VLASTNOSTI LÁTEK, BEZPEČNOST PRÁCE
- co je chemie, historie, význam
- vlastnosti látek, skupenství
- zjišťování vlastností látek
- - nebezpečné látky, R-věty, S-věty

Žák:
- rozlišuje směsi a chemické látky,
- navrhne postupy a prakticky provede oddělování
složek směsí,
- vysvětlí principy rozpouštění látek, zná pojem
rozpouštědlo, látka rozpouštěná.
Žák:
- chápe stavbu atomu, jeho částicové složení,
- rozlišuje chemické prvky a sloučeniny,
- orientuje se v periodické soustavě prvků a umí
odvodit vlastnosti prvků, kovy a nekovy,
- pochopí vznik chemické vazby, vypočítá druh,
- vysvětlí rozdíl mezi atomy a molekulami.

SMĚSI
- směsi, dělení směsí
- rozpustnost, roztoky, koncentrace

ČÁSTICOVÉ
SLOŽENÍ
LÁTEK
CHEMICKÉPRVKY
- stavba atomu, složení látek
- chemické prvky, názvy, značky
- periodická soustava prvků
- chemická vazba, ionty
- - molekuly, sloučeniny

EV
–
základní
podmínky života, lidské
aktivity
a problémy
životního prostředí

A

Žák:
VZDUCH, VODA
- zná složení vzduchu, vysvětlí způsoby - vodík, kyslík, vzduch – složení, význam,
znečišťování ovzduší a navrhne způsoby
znečišťování
zamezení znečišťování,
- - voda – význam, znečištění, koloběh
- rozliší různé druhy vody, uvede příklady jejich
výskytu a použití,
- - uvede příklady znečišťování vody.
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8. ročník

CHEMIE
Školní výstupy

Učivo

Žák:
- rozpozná vybrané kovy, nekovy a polokovy,
usuzuje na jejich možné vlastnosti,
- popíše jejich význam a využití v praxi, zná
názvosloví halogenů i halogenidů,
- chápe pojem oxid, umí názvosloví,
- popíše vlastnosti a využití významných oxidů.

KOVY, POLOKOVY, NEKOVY
- nekovy, polokovy, kovy
- alkalické kovy, kovy alkalických zemin
- halogeny, halogenidy, vznik, význam
- oxidy, oxidační číslo, názvosloví
- význam oxidů

Žák:
- rozliší výchozí látky a produkty chemických
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých
chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a
zhodnotí jejich využívání,
- přečte chemické rovnice, umí vypočítat hmotnost
výchozí látky nebo produktu,
- vysvětlí průběh a faktory ovlivňující rychlost
chemických reakcí.
Žák:
- porovná vlastnosti a použití vybraných
hydroxidů, kyselin, vysvětlí vznik kyselých
dešťů, popíše jejich vliv na životní prostředí a
uvede opatření, kterými jim lze předcházet,
- orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku
UIP,
- uvede příklady neutralizace, význam,
- vysvětlí vznik solí, využití solí a hydrogensolí
v různých odvětvích (potravinářství, stavebnictví,
zemědělství, aj.), zhodnotí jejich vliv na životní
prostředí a zdraví člověka.

CHEMICKÉ REAKCE
- chemické reakce
- chemické zákony
- chemické rovnice, výpočty z chemických rovnic
- průběh chemických reakcí, rychlost chemické
reakce, katalyzátory a další faktory

ANORGANICKÉ SLOUČENINY
- hydroxidy – vlastnosti, výroba, užití
- kyseliny – vlastnosti, výroba, užití
- pH, indikátory
- neutralizace
- soli – příprava, vlastnosti, užití
- hydrogensoli – příprava, využití
- význam vybraných důležitých solí v praxi
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9. ročník

CHEMIE
Školní výstupy
Žák:
- chápe a sdílí s porozuměním,
- chemické reakce, redoxního typu,
- faktory ovlivňují průběh chemických reakcí,
- chemické výpočty,
- koncentrace roztoků,
- koroze, elektrolýza, pokovování, galvanický
článek, akumulátor,
- řada rozpouštěcího napětí kovů,
- na závěr tématu LP – pokovování, galvanický
článek, elektrolýza, jako opačné pochody.
Žák:
- dovede posoudit výhodnost obnovitelných zdrojů
energie,
- ve vztahu k lidem organismu umí posoudit
význam bílkovin, sacharidů, tuků jako složek
potravy,
- chápe význam vitaminů, enzymů, hormonů a
minerálů.

Učivo
-

oxidace a redukce
elektrolýza
koroze, ochrana
pokovování materiálů
galvanické články a akumulátory
výroba kovů redukcí
LP – galv. čl., pokovování, elektrolýza
LP – výroba kovu – oxidace – redukce.

- uhlovodíky, různé typy vazeb, různé typy
řetězců.
- cyklické uhlovodíky
- aromatické uhlovodíky
- uhlovodíkový zbytek
- deriváty uhlovodíků:
- halogenderiváty, alkoholy, kyseliny, aldehydy,
ketony, estery
- přírodní látky – zdroje, vlastnosti a příklady
funkce bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů
v lidském těle
- LP: témata výroba mýdla, esterifikace, výroba
dřevěného uhlí, důkaz sacharidů, škrobu,
bílkovin
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9. ročník

CHEMIE
Školní výstupy
Žák:
- je seznámen s chemickým průmyslem ve světě,
hlavně však v ČR,
- orientuje se v nejdůležitějších chemických
výrobách,
- je seznámen s nutností sběru a recyklace surovin,
- dozvěděl se základy o výrobě stavebních hmot,
- chápe pojem makromolekulární látky,
- je poučen o látkách nebezpečných pro život
jednotlivce i celé společnosti.

Učivo

Průřezová témata

- chemický průmysl v ČR – výrobky, rizika EV
–
základní
v souvislosti s životním prostředím, recyklace podmínky života, vztah
surovin, koroze
člověka k prostředí
- průmyslová hnojiva
- tepelně zpracovávané materiály – cement,
vápno, sádra, keramika, sklo
- plasty a syntetická vlákna – vlastnosti, použití,
likvidace, recyklace
- detergenty, pesticidy, insekticidy, herbicidy
- hořlaviny, označování nebezpečných látek, R –
věty, S – věty
- léčiva a návykové látky
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5.6.3 Přírodopis
Charakteristika vyučovacího předmětu
Předmět Přírodopis je oborem pro 6. – 9. ročník. Žákům poskytuje přehled o rozmanitosti
přírody, o jejích živých i neživých složkách. Učí chápat přírodu celistvě, v souvislostech
a porozumět přírodním zákonitostem. Člověka představuje jako součást přírody. Posiluje
kladný vztah k sobě samému, svému tělu a zdraví, jakož i k okolnímu životnímu prostředí.
Směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu. Učí aplikovat přírodovědné poznatky
v praktickém životě.
Vzdělávací obsah předmětu Přírodopis je na druhém stupni rozdělen na tematické okruhy:
Obecná biologie
Biologie hub, rostlin a živočichů
Biologie člověka a genetika
Neživá příroda
Základy ekologie
Tyto okruhy jsou zpracovány v jednotlivých ročnících:
V 6. a 7. ročníku – Obecná biologie, biologie hub, rostlin a živočichů – Zaměřujeme se
na konkrétní rostliny, živočichy a houby, které nás obklopují, snažíme se porozumět jejich
způsobu života, významu na této planetě. Učíme se, jak je chránit v jejich prostředí a využít je
ke svému prospěchu. Organismy, které poznáváme, řadíme do biologického systému,
zkoumáme funkci a stavbu jejich těla.
V 8. ročníku – Biologie člověka a genetika – Předmětem našeho zájmu je lidské tělo, jeho
stavba a funkce, také i vývoj v jednotlivých etapách života a zákonitosti dědičnosti.
Nedělitelnou součástí poznání je zdraví lidského organismu. Poznáváme jednotlivé aspekty,
které zdraví ovlivňují. Snažíme se u žáků rozvíjet pozitivní vztah k vlastnímu zdraví i zdraví
druhých.
V 9. ročníku – Neživá příroda a základy ekologie - Poznáváme neživé části přírody – nerosty
a horniny, zákonitosti jejich vzniku a význam pro člověka. Zkoumáme podmínky a okolnosti
vzniku a vývoje života na planetě. Zabýváme se globálními problémy, jejich příčinami
a důsledky.
Přírodopis se vyučuje jako samostatný předmět od 6. do 9 ročníkus časovou dotací 2 hodiny
týdně v ročníku. Výuka probíhá v odborné učebně přírodopisu nebo ve třídách. Klasické
vyučovací hodiny jsou doplňovány laboratorními pracemi, praktickými cvičeními
a vycházkami do přírody.
Do vyučovacího předmětu Přírodopisjsou zařazena průřezová témata Osobnostní a sociální
výchova, Multikulturní výchova a Environmentální výchova.
Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu Přírodopis
Kompetence k učení
Učitel vede žáky
- k vyhledávání, třídění a propojování informací,
- ke správnému používání odborné terminologie,
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- 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
- 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
- učitel využívá skupinového vyučování a 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.

178

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

PŘÍRODOPIS

6. ročník
Školní výstupy

Žák:
- objasní vznik, vývoj Země a organizmů,
- vysvětlí vliv jednotlivých sfér na vznik
života,
- dokáže roztřídit organizmy dle taxonomie,
- zná části mikroskopu, umí připravit
jednoduchý mikroskopický preparát.
Žák:
- popíše buňku, objasní rozdíl mezi rostlinnou a
živočišnou buňkou,
- vysvětlí funkci buněčných organel,
- pochopí rozdíl mezi virem a bakterií a jejich
význam v přírodě,
- na zástupci popíše stavbu prvků.
Žák:
- popíše vnitřní a vnější stavbu živočichů a
vysvětlí funkci jednotlivých orgánů,
- porovná stavbu těla tasemnice a škrkavky,
- rozlišuje vnější a vnitřní parazity,
- popíše rozdíl mezi plži, mlži a hlavonožci,
- pochopí zdokonalení stavby těla,
- pozná zástupce a jejich význam v přírodě,
- popíše tělo žížaly a funkci orgánů,
vysvětlí její význam,
- dokáže popsat vnější a vnitřní stavbu těla
členovců,
- rozlišuje jednotlivé třídy členovců podle
charakteristických znaků,
- uvede nejznámější zástupce,
- popíše tělo včely medonosné,
- rozlišuje proměnu dokonalou a nedokonalou.

Učivo
VZNIK A VÝVOJ ZEMĚ
- planeta Země, vznik a vývoj
- projevy života
- třídění organizmů
- stavba mikroskopu
NEBUŃEČNÍ, JEDNOBUNĚČNÍ
- stavba organizmů
- živočišná buňka
- rostlinná buňka
- viry
- bakterie
- prvoci
MNOHOBUNĚČNÍ
- žahavci
- ploštěnci
- hlístice
- měkkýši
- kroužkovci
- pavoukovci
- korýši
- vzdušnicovci
- hmyz
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PŘÍRODOPIS

6. ročník
Školní výstupy

Žák:
- orientuje se v nejznámějších řádech hmyzu a
pozná vybrané zástupce,
- zhodnotí jejich pozitivní i negativní význam,
- pochopí význam ostnokožců z vývojového
hlediska.
Žák:
- dokáže vysvětlit průběh a význam fotosyntézy a
dýchání,
- popíše rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou
buňkou, vysvětlí vývoj rostlin,
- dokáže popsat základní znaky mechorostů, umí
rozlišit mechorosty a kapraďorosty,
- pozná vybrané zástupce a jejich význam,
- vysvětlí rozdíl mezi výtrusnými a semennými
rostlinami,
- podle charakteristických znaků rozlišuje hlavní
zástupce nahosemenných rostlin,
- pochopí význam lesa a způsob ochrany.
Žák:
- popíše stavbu hub, jejich třídění
- zná zástupce a význam hub
- vysvětlí význam kvasinek v průmyslu,
- objasní soužití organizmů na příkladu lišejníků a
význam v přírodě.

Učivo
MNOHOBUNĚČNÍ
- ostnokožci

ROSTLINY
- fotosyntéza a dýchání
- sinice
- řasy
- mechorosty
- kapraďorosty
- nahosemenné rostliny
- cykasy, jinany
- jehličnany

HOUBY
- houby
- kvasinky
- lišejníky
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PŘÍRODOPIS

7. ročník
Školní výstupy

Žák:
- třídí organizmy dle taxonomie,
- porovná vnitřní a vnější stavbu živočichů a
vysvětlí funkci jednotlivých orgánů,
- dokáže rozdělit zástupce jednotlivých tříd a
chápe vývojové zdokonalování,
- vysvětlí přizpůsobení živočichů prostředí,
- pozná vybrané zástupce ryb,
- popíše na příkladech vybraných druhů stavbu
těla a přizpůsobení vodnímu prostředí,
- pozná vybrané zástupce plazů,
- pochopí způsob života a význam plazů,
- seznámí se s exotickými druhy plazů,
- chápe vývojové zdokonalení stavby těla ptáků,
- dokáže popsat vybrané zástupce a podle
znaků je rozdělit do řádů,
- vyjmenuje tažné i přezimující ptáky,
- popíše stavbu těla savců a zákl.charakteristiku,
- roztřídí vybrané zástupce do řádů,
- vysvětlí přizpůsobení savců prostředí a
pozná vybrané zástupce,
- zná význam savců v potravním řetězci.
Žák:
- vysvětlí funkce jednotlivých částí rostlin,
- pochopí význam charakteristických znaků pro
určování rostlin,
- vysvětlí rozdíl mezi nahosemennou a
krytosemennou rostlinou a uvede příklady,
- rozliší pohlavní a nepohlavní rozmnožování
rostlin, popíše způsoby.

Učivo
OBRATLOVCI
- třídění organizmů
- strunatci, obratlovci
- mihulovci
- paryby
- ryby
- obojživelníci
- plazi
- ptáci
- savci

STAVBA ROSTLINNÉHO TĚLA
- krytosemenné rostliny
- nepohlavní rozmnožování rostlin
- pohlavní rozmnožování rostlin
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PŘÍRODOPIS

7. ročník
Školní výstupy

Žák:
- orientuje se v nejznámějších čeledích rostlin,
vyjmenuje typické znaky,
- umí zařadit vybrané zástupce.
Žák:
- vysvětlí pojmy společenstvo, ekosystém,
stanoviště,
- objasní rozdíl mezi uvedenými způsoby výživy
rostlin, uvede příklady.

Učivo
TŘÍDĚNÍ ROSTLIN
- třídění rostlin dvouděložných
- třídění rostlin jednoděložných
SPOLEČENSTVA ROSTLIN
- parazitické rostliny
- poloparazitické rostliny
- saprofytické rostliny
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PŘÍRODOPIS

8. ročník
Školní výstupy

Žák:
- umí vysvětlit vývoj člověka,

Učivo
PŮVOD ČLOVĚKA

- zná lidské rasy a jejich charakteristické znaky.

Žák:
- zná význam soustav tvořící oporu a tvar těla
a umožňující pohyb,
- dovede pojmenovat základní kosti a svaly,
- zná příčiny některých nemocí a poranění, jejich
prevence a zásady první pomoci.
Žák:
- zná složení krve a funkci jednotlivých částí krve,
- zná stavbu srdce a druhy cév,
- umí vysvětlit činnost srdce a celé oběhové
soustavy,
- zná příčiny některých nemocí oběhové soustavy
a krve, jejich prevence a zásady první pomoci.
Žák:
- umí pojmenovat a popsat části dýchací soustavy,
- vysvětlí činnost dýchací soustavy v práci a při
zátěži,
- zná příčiny některých nemocí dýchací soustavy,
jejich prevence a zásady první pomoci.

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ

Průřezová témata

Mezipředmětové
vztahy

OSV
–
rozvoj
schopností poznávání,
psychohygiena,
sebepoznání
Dějepis
a sebepojetí, mezilidské Zeměpis
vztahy
Občanská výchova
MKV – lidské vztahy, Tělesná výchova
etnický původ
EV – vztah člověka
k prostředí

TĚLNÍ TEKUTINY
SOUSTAVA OBĚHOVÁ

SOUSTAVA DÝCHACÍ
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PŘÍRODOPIS

8. ročník
Školní výstupy

Učivo

Žák:
SOUSTAVA TRÁVÍCÍ
- umí pojmenovat a popsat části trávící soustavy a
zná jejich funkci,
- zná příčiny některých nemocí trávící soustavy,
jejich prevence a zásady první pomoci,
- dokáže vysvětlit, jak tělo získává energii.
Žák:
SOUSTAVA VYLUČOVACÍ
- zná stavbu a funkci vylučovací soustavy,
- zná příčiny některých onemocnění vylučovací
soustavy, jejich prevence a zásady první pomoci.
Žák:
- zná význam a stavbu kůže,
- zná příčiny některých nemocí kožní soustavy,
jejich prevence a zásady první pomoci.
Žák:
- zná stavbu nervové soustavy,
- umí popsat činnost nervové soustavy,
- umí popsat základní části mozku a jejich
význam,
- zná příčiny některých nemocí nervové soustavy,
jejich prevence a zásady první pomoci.
Žák:
zná nejdůležitější žlázy a hormony lidského těla a
jejich vliv na řízení lidského organismu.
Žák:
- zná stavbu a funkci zrakového, sluchového a
rovnovážného ústrojí,
- zná příčiny některých nemocí smyslových
orgánů, jejich prevence a zásady první pomoci.

Mezipředmětové
vztahy
OSV
–
rozvoj Pracovní činnosti
schopností poznávání, Chemie
psychohygiena,
sebepoznání
a sebepojetí, mezilidské
vztahy
Průřezová témata

MKV – lidské vztahy,
etnický původ
EV – vztah člověka
k prostředí

SOUSTAVA KOŽNÍ

SOUSTAVA NERVOVÁ

ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ
SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ
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PŘÍRODOPIS

8. ročník
Školní výstupy

Učivo

Žák:
VÝVOJ LIDSKÉHO JEDINCE
- umí popsat stavbu a funkci mužské a ženské
pohlavní soustavy,
- vysvětlí způsob oplození,
- zná nebezpečí přenosu pohlavních chorob,
- popíše jednotlivé etapy života,
- posoudí vlastní vývoj,
- optimálně reaguje na fyziologické změny
v období vývoje,
- kultivovaně se chová k opačnému pohlaví.
Žák:
ZÁKLADY NAUKY O DĚDIČNOSTI
- vysvětlí význam dědičnosti a proměnlivosti
.
organismu,
- zná pojem gen, křížení, genové inženýrství.
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PŘÍRODOPIS

9. ročník
Školní výstupy

Žák:
- vysvětlí teorii vzniku Země,
- objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik
a trvání života.
MINERALOGIE
Žák:
- rozliší prvky souměrnosti krystalu,
- orientuje se ve stupnici tvrdosti,
- dle charakteristických vlastností rozpozná
vybrané nerosty,
- zná význam některých důležitých nerostů.
PETROLOGIE
Žák:
- rozlišuje horniny vyvřelé, usazené a přeměněné a
popíše způsob jejich vzniku,
- zná význam a použití důležitých hornin.
GEOLOGIE
Žák:
- rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
geologických dějů,
- uvede konkrétní příklady vnitřních a vnějších
geologických dějů,
- popíše druhy zvětrávání.
Žák:
- zná základní půdní činitele,
- rozlišuje hlavní půdní druhy a typy.
Žák:
- popíše teorii o vzniku a vývoji života na Zemi,
- rozlišuje jednotlivé geologické éry.

Učivo
VZNIK A STAVBA ZEMĚ

NEROST A HORNINA
- vlastnosti nerostů
- třídění nerostů

Mezipředmětové
vztahy
EV
–
základní Zeměpis
podmínky života
Průřezová témata

Fyzika
Chemie

ROZDĚLENÍ HORNIN PODLE VZNIKU

GEOLOGICKÉ DĚJE

Zeměpis
Chemie

PŮDY

Zeměpis

VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA NA ZEMI
- éry vývoje Země
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PŘÍRODOPIS

9. ročník

Mezipředmětové
vztahy
Žák:
GEOLOGICKÝ VÝVOJ A STAVBA ČESKÉ EV
–
základní Zeměpis
- porovná geologický vývoj Českého masívu REPUBLIKY
podmínky života
a Západních Karpat v České republice.
Žák:
EKOLOGIE
Zeměpis
- orientuje se v základních ekologických pojmech - člověk a životní prostředí
(ekosystém, populace, společenstvo, potravní
řetězec),
- 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
parazitizmu
a symbiózy,
- uvede příklady kladných i záporných vlivů
člověka na životní prostředí a jejich důsledky na
rovnováhu ekosystémů,
- sleduje aktuální stav životního prostředí,
- chápe principy trvale udržitelného rozvoje,
- rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné zdroje
energie.
Školní výstupy

Učivo
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5.6.4 Zeměpis
Charakteristika vyučovacího předmětu
Zeměpis má přírodovědný i společenský charakter. Žáci poznají zákonitosti přírodních
procesů, závislost člověka na přírodním prostředí a vlivy lidské společnosti na stav životního
prostředí. Získají všeobecný přehled o světě, o různých formách přírodních krajin a života lidí
v různých regionech světa.
Zeměpis seznamuje žáky s postavením naší Země ve vesmíru a s jeho zákonitostmi,
s důsledky pohybů a postavení naší planety pro život člověka. Žáci se naučí pracovat
s různými druhy map, užívat základní geografickou i kartografickou terminologii. Seznámí se
s různými zdroji geografických informací a naučí se je využívat a hodnotit.
Vzdělávací obsah předmětu Zeměpis je na druhém stupni rozdělen tematické okruhy: planeta
Země, glóbus a mapa, obecný fyzický zeměpis, zeměpis světadílů, zeměpis České republiky,
obyvatelstvo a sídla, hospodářský a politický zeměpis, lidé a příroda.
Tyto okruhy jsou zpracovány v jednotlivých ročnících:
V 6. ročníku – planeta Země, glóbus a mapa, obecný fyzický zeměpis, zeměpis světadílů –
Afrika, Austrálie a Oceánie, Antarktida
V 7. ročníku – zeměpis světadílů – Amerika, Asie, Evropa
V 8. ročníku – zeměpis České republiky
V 9. ročníku – obyvatelstvo a sídla, hospodářský a politický zeměpis, lidé a příroda.
Zeměpis se vyučuje jako samostatný předmět v celkové dotaci 7 hodin. V 6. až 8. ročníku má
časovou dotaci 2 hodiny týdně, v 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá většinou ve třídě,
příležitostně v terénu.
Do vyučovacího předmětu Zeměpis jsou zařazena průřezová témata Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Výchova demokratického
občana a Environmentální výchova.
Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu Zeměpis
Kompetence k učení
Učitel:
- vede žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací,
- vede žáky ke správnému používání odborné terminologie,
- vede žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných informací,
- vede žáky k nalézání souvislostí.
Kompetence k řešení problémů
Učitel:
- zadává úkoly způsobem, který umožňuje více postupů,
- zařazuje metody, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí k závěrům
a vyhodnocují získaná fakta.
Kompetence komunikativní
Učitel:
- vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě,
- umožňuje prezentaci práce žáků, žáci mají možnost sami zhodnotit výsledky své práce
a reagovat na hodnocení ostatních, argumentovat, přijmout kritiku,
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Kompetence sociální a personální
Učitel:
- využívá skupinového vyučování, vede žáky ke spolupráci při řešení problémů,
- navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti.
Kompetence občanské
Učitel:
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování,
- vede žáky k zodpovědnosti vůči společnosti a světu.
Kompetence pracovní
Učitel:
- vede žáky k dodržování pravidel při práci a s učebními pomůckami,
- zadává úkoly tak, aby měli žáci možnost si práci sami organizovat, navrhnout postup
a časový rozvrh.
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6. ročník
Školní výstupy

Žák:
- posoudí postavení Země ve vesmíru, tvar
a rozměry Země,
- popíše pohyby Země a jejich důsledky,
- charakterizuje polohu, povrch a pohyby Měsíce,
- objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše
planetární systém a tělesa sluneční soustavy.
Žák:
- popíše zeměpisnou síť - poledníky a rovnoběžky,
- určí zeměpisnou polohu daného místa,
- zdůvodní existenci časových pásem,
- používá glóbus jako zmenšený a zjednodušený
model planety Země, používá různé druhy plánů
a map, umí přepočítávat vzdálenosti podle
různých měřítek,
- seznámí se se znázorněním výškopisu
a polohopisu na mapách,
- prokáže aktivní znalost smluvených značek,
vrstevnic, výškových kót,
- vyhledá potřebné informace v mapových
atlasech, orientuje se v jejich obsahu a rejstřících.

Učivo
PLANETA ZEMĚ
- tvar a rozměry Země
- pohyby Země
- Měsíc - přirozená družice Země
- sluneční soustava, Slunce
- vesmír, Vývoj poznání o vesmíru
GLÓBUS A MAPA
- mapy
- poledníky a rovnoběžky
- určování zeměpisné polohy
- čas na zeměkouli
- výškopis a polohopis
- práce s turistickou mapou, Místní krajina
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6. ročník
Školní výstupy

Žák:
- vysvětlí pojem geografická (krajinná) sféra,
- určí jednotlivé složky přírodní sféry,
- objasní stavbu zemského tělesa, dna oceánů,
proces zemětřesení a sopečné činnosti, vznik
pohoří, proces zvětrávání, činnost větru
a působení povrchové tekoucí vody.
Žák:
- 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.
Žák:
- seznámí se s rozložením vody na Zemi,
- porozumí pojmům: oceán, moře, pohyby mořské
vody, vodní toky, ledovce, podpovrchová voda,
bezodtokové oblasti, jezera, bažiny, umělé vodní
nádrže,
- vyhledá
na
mapách
světové
oceány,
nejvýznamnější světová moře, řeky a jezera.
Žák:
- popíše složení půdy, půdní typy a druhy, jejich
hospodářské využití,
- rozumí pojmům: humus, eroze půdy,
- vysvětlí význam půd, příčiny úbytku půdy
na světě a popíše ochranu půdy.

Učivo

LITOSFÉRA
EV –
- stavba Země
základní
- dno oceánu
života
- zemětřesení a sopečná činnost
- vznik pohoří
- zvětrávání a činnost větru
- působení povrchové tekoucí vody
- povrch Země - výsledek působení přírodních
činitelů
ATMOSFÉRA
- předpověď počasí
- podnebí
- trvání dne a noci na Zemi
- délka dnů a nocí na Zemi v závislosti na
zeměpisné šířce
- teplotní pásy
- celkový oběh vzduchu v atmosféře
HYDROSFÉRA
- oceány a moře
- pohyby mořské vody
- vodstvo na pevnině - vodní toky, jezera, bažiny
a umělé vodní nádrže
- ledovce
- podpovrchová voda
PEDOSFÉRA
- typy půd
- půda, její činitelé a struktura
- ohrožení půdy
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ZEMĚPIS

6. ročník
Školní výstupy

Učivo

Žák:
- lokalizuje a charakterizuje jednotlivé přírodní
krajiny,
- objasní uspořádání rostlinstva a živočišstva
v závislosti na zeměpisné šířce a nadmořské
výšce v jednotlivých oblastech Země.

BIOSFÉRA
EV –
- tropické lesy
základní
- savany
života
- pouště
- subtropické rostlinstvo
- stepi
- lesy mírného pásu
- tundra
- polární oblasti
- život v oceánu
- výškové stupně v krajině
Žák:
ZEMĚPIS SVĚTADÍLŮ - AFRIKA
- charakterizuje polohu, rozlohu, povrch, přírodní - poloha, rozloha, členitost pobřeží
poměry, společenské a hospodářské poměry - přírodní poměry
světadílu,
- historie, společenské a hospodářské poměry
- vyhledá na mapě a popíše jednotlivé regiony - regiony Afriky
světadílu,
- určí nejvýznamnější státy světadílu,
- vyhledá na mapě některá africká hlavní města.
Žák:
ZEMĚPIS
SVĚTADÍLŮ
AUSTRÁLIE
- charakterizuje polohu, rozlohu, povrch, přírodní A OCEÁNIE
poměry, společenské a hospodářské poměry - poloha, rozloha, členitost pobřeží
světadílu,
- přírodní poměry
- vyhledá na mapě jednotlivé státy a teritoria - historie, společenské a hospodářské poměry
Australského svazu, základní oblasti Oceánie,
- oblasti - Austrálie a Oceánie
- vyhledá na mapě hlavní a další velká města
Austrálie.
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ZEMĚPIS

7. ročník
Školní výstupy

Učivo

Žák:
- určí a vyhledá na mapách zemské polární oblasti,
uvede jejich mimořádný význam pro tvorbu a
ochranu životního prostředí na Zemi.

ZEMĚPIS SVĚTADÍLŮ - ANTARKTIDA
- poloha, přírodní poměry
- objevování jižního pólu
- význam

Žák:
- charakterizuje polohu, rozlohu, povrch, přírodní
poměry, společenské a hospodářské poměry
světadílu,
- vyjmenuje, vyhledá na mapě a popíše
nejvýznamnější státy a regiony světadílu,
- uvede a vyhledá na mapě některá hlavní města
Ameriky a nejvýznamnější města USA a Kanady.
Žák:
- charakterizuje polohu, rozlohu, povrch, přírodní
poměry, společenské a hospodářské poměry
světadílu,
- vyjmenuje, vyhledá na mapě a popíše
nejvýznamnější státy a regiony světadílu,
- uvede a vyhledá na mapě některá hlavní
a významná města.
Žák:
- charakterizuje polohu, rozlohu, povrch, přírodní
poměry, společenské, politické a hospodářské
poměry světadílu,
- vyjmenuje, vyhledá na mapě a popíše státy
a regiony světadílu. Porovná je,

ZEMĚPIS SVĚTADÍLŮ - AMERIKA
- poloha a rozloha
- přírodní poměry
- obyvatelstvo a hospodářské poměry
- politické rozdělení
- významné státy a oblasti světadílu

Mezipředmětové
vztahy
Evropa Přírodopis
zajímá,
Evropu

Průřezová témata
VGEMS –
a svět
nás
objevujeme
a svět

EV – ekosystémy

ZEMĚPIS SVĚTADÍLŮ - ASIE, RUSKO
- poloha a rozloha
- přírodní poměry
- obyvatelstvo a hospodářské poměry
- oblasti světadílu a významné státy Asie

ZEMĚPIS SVĚTADÍLŮ - EVROPA
- poloha, rozloha a členitost pobřeží
- přírodní poměry
- společenské, politické a hospodářské poměry

Dějepis
Přírodopis

VMEGS –
a svět
nás
objevujeme
a svět

Evropa Dějepis
zajímá, Přírodopis
Evropu
Občanská výchova

- oblasti Evropy - Jižní, severní, západní, střední, EV – ekosystémy
jihovýchodní a východní Evropa

- uvede a vyhledá na mapě hlavní a významná
města.
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ZEMĚPIS

8. ročník
Školní výstupy

Žák:
- popíše polohu v rámci Evropy,
- porovná rozlohu s ostatními státy Evropy,
- určí sousední státy České republiky.
Žák:
- orientuje se v přírodních podmínkách ČR.
- popíše povrch a jeho členění,
- určí a vyhledá na mapách hlavní horopisné celky,
- charakterizuje podnebí, rozmístění vodstva a půd,
rostlinstva a živočišstva,
- posoudí aktuální otázky životního prostředí
na území ČR.
Žák:
- uvede hlavní údaje o rozmístění obyvatelstva
a sídel ČR.
Žák:
- zhodnotí
údaje
o
rozmístění
hlavních
hospodářských aktivit v ČR,
- posoudí hospodářské postavení České republiky
v Evropě i ve světě.

Mezipředmětové
vztahy
ZEMĚPIS ČESKÉ REPUBLIKY
VMEGS – objevujeme Dějepis
- poloha, státní hranice, postavení republiky Evropu a svět, jsme Občanská výchova
ve světě
Evropané
Učivo

Průřezová témata

- přírodní poměry
- ochrana krajiny

Přírodopis

- obyvatelstvo a sídla

Dějepis
Občanská výchova
Matematika
Přírodopis
Chemie
Fyzika
Občanská výchova

- hospodářství
- zemědělství, těžba surovin, průmysl, doprava,
zahraniční obchod, cestovní ruch
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ZEMĚPIS

8. ročník
Školní výstupy

Učivo

Žák:
- lokalizuje na mapách jednotlivé kraje,
- charakterizuje jejich přírodní, sídelní a
hospodářské předpoklady, zvláštnosti a kulturní
zajímavosti,
- charakterizuje hlavní přírodní a kulturní
předpoklady jednotlivých krajů pro domácí i
zahraniční cestovní ruch i rekreaci,
- určí a vyhledá na mapách nejvýznamnější sídla
krajů.

Žák:
- lokalizuje místní region,
- hodnotí přírodní, hospodářské,
poměry místního regionu.

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY
- Praha
- Středočeský kraj
- Jihočeský kraj
- Plzeňský kraj
- Karlovarský kraj
- Ústecký kraj
- Liberecký kraj
- Královehradecký
- Pardubický kraj
- Vysočina
- Jihomoravský kraj
- Olomoucký kraj
- Moravskoslezský kraj
- Zlínský kraj
REGIONÁLNÍ ZEMĚPIS
- Zlínsko, Zlín, Fryšták

společenské
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9. ročník
Školní výstupy

Žák:
- pracuje aktivně s tematickými mapami
obsahujícími informace o obyvatelstvu, sídlech a
hospodářských činnostech v celosvětovém
měřítku,
- orientuje se v počtu a rozmístění lidí na Zemi,
- popisuje rozmístění lidských ras, národů, jazyků,
náboženství, lidských sídel, nejvýznamnějších
aglomerací,
- charakterizuje
hlavní
odvětví
světového
hospodářství podle sektorů,
- určí, porovná a vyhledá hlavní oblasti světového
hospodářství,
- posoudí význam dopravy ve světě, určí hlavní
dopravní cesty a uzly, druhy dopravy a činitele
ovlivňující rozvoj dopravy a spojů,
- posoudí význam služeb v dnešním světě.
- vyhledá na mapě nejvýznamnější centra
cestovního ruchu a rekreace v Evropě i mimo
Evropu,
- popíše
hlavní
směry
světového
trhu
a mezinárodního obchodu.

Učivo

Průřezová témata

SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ SLOŽKY VDO
–
občan,
V KRAJINĚ
občanská
společnost
- lidé na Zemi
a stát,
principy
- zemědělství
demokracie jako formy
- průmysl
vlády
a
způsobu
- doprava
rozhodování
- služby
VGEMS – Evropa
- cestovní ruch
a svět nás zajímá
- mezinárodní obchod
MKV – etnický původ
EV – lidské aktivity
a problémy životního
prostředí, vztah člověka
a prostředí
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ZEMĚPIS

9. ročník
Školní výstupy

Žák:
- orientuje se na politické mapě světa,
- uvede aktuální počet států současného světa,
- rozezná státy podle hlediska svrchovanosti,
zeměpisné polohy, územní rozlohy, počtu
a původu obyvatel, průběhu a tvaru státních
hranic, správního členění,státního zřízení
a formy vlády,
- uvede a vyhledá na mapách příklady států
s daným znakem,
- uvede příklady nejvýznamnějších politických,
vojenských
a
hospodářských
seskupení
a sdružení států světa,
- charakterizuje základní cíle, zásady a činnost
OSN, NATO a EU,
- lokalizuje na politické mapě světa aktuální
příklady
politických,
národnostních
a náboženských konfliktů ve světě.

Učivo
POLITICKÁ MAPA DNEŠNÍHO SVĚTA
- státy světa, společné a odlišné znaky států
- politická a hospodářská seskupení
- stupeň rozvoje států
- ohniska konfliktů

Mezipředmětové
vztahy
VDO
–
občan, Dějepis
občanská
společnost Občanská výchova
a stát,
principy
demokracie jako formy
vlády
a
způsobu
rozhodování
Průřezová témata

VGEMS – Evropa
a svět nás zajímá
MKV – etnický původ
EV – lidské aktivity
a problémy životního
prostředí, vztah člověka
a prostředí
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9. ročník
Školní výstupy

Učivo

Žák:
- rozliší vzhled, funkci a znaky přírodních a
kulturních krajin,
- posoudí působení přírodních krajinotvorných
procesů a vzájemný vztah mezi přírodou a
lidskou společností na krajinu a na životní
prostředí,
- vyjádří svými slovy hlavní zásady ochrany
přírody a životního prostředí,
- uvede příklady chráněných území v místním
regionu, v České republice a některé příklady
nejvýznamnějších přírodních národních parků ve
světě,
- porozumí pojmům ekologie, ekosystém,
- vymezí globální problémy, hledá jejich příčiny,
diskutuje o možných důsledcích a hledá řešení.

KRAJINA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
- přírodní a kulturní krajina
- světové ekologické problémy
- ochrana přírody a krajiny

Žák:
- využívá aktivně mapy, atlasy, cestovní průvodce,
pracuje s internetem a s dalšími materiály při
vyhledávání informací,
- předvádí schopnost práce s mapou regionu,
- dokáže určit světové strany v místní krajině.

CVIČENÍ A POZOROVÁNÍ V TERÉNU
MÍSTNÍ KRAJINYorientace v krajině
- světové strany
- pohyb podle mapy a azimutu
- odhad vzdáleností v terénu
- ochrana člověka při ohrožení zdraví a života živelné pohromy

Mezipředmětové
vztahy
VDO
–
občan, Přírodopis
občanská
společnost Chemie
a stát,
principy Fyzika
demokracie jako formy
vlády
a
způsobu
rozhodování
Průřezová témata

VGEMS – Evropa
a svět nás zajímá
MKV – etnický původ
EV – lidské aktivity
a problémy životního
prostředí, vztah člověka
a prostředí
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5.7 Umění a kultura
Vzdělávací oblast Umění a kultura je realizována v rámci povinných vyučovacích předmětů
Hudební výchova a Výtvarná výchova.

5.7.1 Hudební výchova
Charakteristika vyučovacího předmětu
Předmět Hudební výchova je jedním z předmětů vzdělávací oblasti Umění a kultura. Dává
žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali svou přirozenou potřebu setkávání se
s hudbou. Tuto potřebu předmět podněcuje, rozvíjí a kultivuje.
Hudebně výchovné činnosti jsou rozděleny na:
- vokální činnosti,
- instrumentální činnosti,
- hudebně pohybové činnosti,
- poslechové činnosti.
Těžištěm Hudební výchovy na 1. stupni je zpěv, kromě pěveckých činností jsou obsahem
tohoto předmětu i činnosti poslechové, instrumentální, hudebně pohybové, s nimi pak souvisí
nutnost osvojení nejdůležitějších pojmů hudební teorie. Výuka na 2. stupni na tyto základy
navazuje. Prostřednictvím hudební výchovy je žák veden k pozitivnímu vztahu k hudbě.
Žákovi je dána možnost setkat se s různými hudebními žánry, rozvíjí se jeho hudebnost,
umožňuje se mu interpretovat hudbu zpěvem či hrou na hudební nástroj. Žák se učí vnímat
hudbu, vyjadřovat svůj názor a na základě toho dochází k rozvoji žákovy osobnosti. K tomu
slouží činnosti vokální, instrumentální, poslechové, pohybové a naukové. Obsahem naukové
části hudební výchovy je seznámení žáků se základními pojmy, názvoslovím hudební teorie
a vztahy mezi nimi a orientace v dějinách hudby. Hudební výchova pomáhá vytvářet u žáků
potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a prožívání životních situací, rozvíjet
vnímavost a citlivé vztahy k lidem i přírodě. Hudebně kreativní činnosti se pozitivně promítají
do ostatních vyučovacích předmětů: kombinatorické schopnosti, rozvíjející se při obměňování
hudebních modelů se projevují ve větší invenci při slohových pracích, abstraktní myšlenkové
operace ovlivňují úroveň matematických schopností, rozvoj hudebního sluchu usnadňuje
žákům výuku cizích jazyků.
Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět od 1. do 9. ročníku v časové dotaci
1 hodina týdně v ročníku.
Do vyučovacího předmětu Hudební výchova jsou zařazena průřezová témata Osobnostní
a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
a Multikulturní výchova.
Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu Hudební výchova
Kompetence k učení
- žáci jsou orientování k chápání historických událostí na základě historických slohů v oblasti
hudby,
- jsou motivování prostřednictvím poslechu koncertů a návštěv kulturních akcí,
- žákům jsou předkládány různé zdroje informací – koncerty, divadla, poslech.
Kompetence k řešení problémů
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- žáci jsou vedeni k práci s informačními zdroji, k jejich návštěvám a ke kritickému přístupu
(festivaly, koncerty, kulturní představení a akce),
- žákům jsou předkládány náměty k samostatnému uvažování, osobitému vidění a posouzení
daného tématu či problému (nové přístupy, styly, „trendy“ v oblasti hudby).
Kompetence komunikativní
- žáci jsou vedeni ke schopnosti vlastního hudebního vyjádření.
Kompetence sociální a personální
- žáci jsou vedeni ke skupinové práci a spolupráci na větších projektech, kde si vzájemně
pomáhají a učí se uznávat dovednosti své i druhých (třídní vystoupení),
- jsou navozovány situace, které nutí vzájemně spolupracovat a rozvíjejí tak pozitivní
sebedůvěru.
Kompetence občanské
- na základě rozboru historie umění a jednání jednotlivých uměleckých osobností jsou žáci
vedeni k utváření občanských postojů k poznání mravních hodnot, k respektu lidských
a občanských práv a vědomí spolupráce a spoluodpovědnosti.
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HUDEBNÍ VÝCHOVA
Školní výstupy
Žák:
- zpívá v jednohlase,
- rytmizuje a melodizuje texty,
- využívá jednoduché hudební nástroje,
- reaguje pohybem na znějící hudbu,
- rozlišuje jednotlivé tóny, tempo, dynamiku,
- v hudbě rozpozná některé hudební nástroje.

1. ročník
Učivo
VOKÁLNÍ ČINNOST
- sjednocení hlasového rozsahu c1 – a1
- tvoření hlavového tónu
- správné dýchání, výslovnost, rytmus
- uvolněný zpěv
- melodická ozvěna
- melodizace textu
POSLECH
- rozlišení zvuk – tón
- hlas mluvený zpěvný
- hudba vokální a instrumentální
- některé hudební nástroje
- ukolébavka, pochod
- poznat hymnu ČR
HUDEBNĚ POHYBOVÁ ČINNOST
- správné držení těla, krok, chůze
- jednoduché taneční hry – Zlatá brána
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOST
- melodická ozvěna
- melodizace textu
- doprovod na rytmické nástroje
NAUKA
- zvuk
- tón: hluboký – vysoký, silný – slabý, krátký –
dlouhý
- řeč – zpěv, hlas: mužský ženský, dětský
- dynamika: pomalu – rychle
- píseň, nástrojová skladba
- ukolébavka, pochod
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HUDEBNÍ VÝCHOVA
Školní výstupy
Žák:
- zpívá v jednohlase,
- rytmizuje a melodizuje texty,
- využívá jednoduché hudební nástroje,
- reaguje pohybem na znějící hudbu,
- rozlišuje jednotlivé tóny, tempo, dynamiku,
- v hudbě rozpozná některé hudební nástroje.

2. ročník
Učivo
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
- sjednocení hlasového rozsahu c1 – h1
- hospodárné dýchání, frázování
- výslovnost koncovek
- uvolněný zpěv
- dodržování rytmu
- hudební dialog
- melodizace textu
- volné nástupy na 1. a 5. stupni
POSLECH
- lidová píseň, umělá píseň
- dětský sbor
- poznaní některých hudebních nástrojů
- skladby dle výběru učitele přiměřené věku
HUDEBNĚ POHYBOVÁ ČINNOST
- chůze po špičkách, vpřed, vzad, na místě
- poskok
- výměnný krok
- držení rukou v bok, vedle sebe, proti sobě
- pohybové vyjádření hudby
- mazurka
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOST
- hudební dialog
- melodizace textu
- rytmické doprovody
NAUKA
- rytmus, dynamika, tempo
- nota: půlová, čtvrťová
- pomlka: půlová, čtvrťová
- zesilování, zrychlování, zpomalování
- melodie stoupá a klesá
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HUDEBNÍ VÝCHOVA
Školní výstupy
Žák:
- zpívá v jednohlase,
- rytmizuje a melodizuje texty,
- využívá jednoduché hudební nástroje,
- reaguje pohybem na znějící hudbu,
- rozlišuje jednotlivé tóny, tempo, dynamiku,
- v hudbě rozpozná některé hudební nástroje.

3. ročník
Učivo
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
- dýchání, rychlý nádech
- měkké nasazení
- pěvecké dělení slov
- sjednocení hlasového rozsahu c1 – c2
- volný nástup na 3. stupni
- průprava k dvojhlasu
- kánon
POSLECH
- poznat hudební nástroje
- menuet
- polonéza
- rocková hudba
- skladby B. Smetany a A. Dvořáka
HUDEBNĚ POHYBOVÁ ČINNOST
- chůze dvoudobá, třídobá, chůze do kruhu,
přísuvný krok
- taktování – dvoudobý, třídobý
- vyjádření emocí hudbou
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOST
- rytmické doprovody ve 2/4 a ¾ taktu
NAUKA
- nota celá, osminová
- pomlka celá, osminová
- houslový klíč
- takt, taktová čára, čtení not c1 – h1
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HUDEBNÍ VÝCHOVA
Školní výstupy
Žák:
- zpívá v jednohlase, v dur a moll,
- orientuje se v jednoduchém notovém zápise,
- využívá složitější hudební nástroje k doprovodu,
- rozpozná formu písně, skladby,
- rozpozná v hudbě rytmus, tempo, dynamiku,
- hudbu znázorňuje s využitím tanečních kroků.

4. ročník
Učivo

Mezipředmětové
vztahy
OSV – seberegulace Český jazyk
a sebeorganizace,
Výtvarná výchova
psychohygiena
Tělesná výchova
Průřezová témata

VOKÁLNÍ ČINNOSTI
- sjednocení hlasového rozsahu c1 – d2
- prodlužování výdechu
- vázání tónů
VGEMS – Evropa
- nácvik dvojhlasu (kánon)
a svět nás zajímá
- volné nástupy na 5. spodním stupni a 8. stupni
- zpěv hymny ČR
POSLECH
- písně lyrické, žertovné, hymnické
- hlasy: soprán, alt, tenor, bas
- rondo
- skladby L. Janáčka, W. A. Mozarta
- sbor – dětský, ženský, mužský, smíšený
- hudební nástroje
- pochod, polka, valčík, menuet
HUDEBNĚ POHYBOVÁ ČINNOST
- kroky se zhoupnutím
- poskočný krok ve 2/4 rytmu
- cvalový krok
- valčík
- pohybové vyjádření hudby, výrazu, nálady
- taktování – 4/4 takt
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOST
- doprovod na rytmické a melodické nástroje T,
D
- hra lidových písní
NAUKA
- čtení not c1 – d2
- stupnice
- křížek, béčko, odrážka
- orchestr, dirigent, kapelník, sbormistr
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HUDEBNÍ VÝCHOVA

5. ročník

Školní výstupy

Učivo

Žák:
- zpívá v jednohlase, pokus o dvojhlas, zpívá písně
v dur a moll,
- orientuje se v jednoduchém notovém zápise,
- využívá složitější hudební nástroje k doprovodu,
- rozpozná formu písně, skladby,
- rozpozná v hudbě rytmus, tempo, dynamiku,
- hudbu znázorňuje s využitím tanečních kroků.

VOKÁLNÍ ČINNOSTI
- sjednocení hlasového rozsahu h – d2 střídavý
dech
- upevňování pěveckých dovedností
- dvojhlas
- volné nástupy na 4. a 7. stupni
POSLECH
- skladby – Bach, Beethoven, Škroup, Křička,
Trojan, Hurník, Eben
- lidová kapela
- hudba v chrámu, zámku, koncertní síni
- orchestry – symfonický, jazzový, taneční –
- jazz, swing, rock
HUDEBNĚ POHYBOVÁ ČINNOST
- krajové lidové tance
- relaxace při hudbě –
- polka
- pohybové vyjádření výrazu a nálady taktování
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOST
- doprovod na rytmické a melodické nástroje T,
D
- hra jednoduchých skladbiček
NAUKA
- čtení not h – g2
- noty s tečkou
- dynamika: p – piáno, mf – mezzoforte, f – forte
- legáto, staccato, synkopa, triola
- předznamenání
- polyfonie
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HUDEBNÍ VÝCHOVA
Školní výstupy
Žák:
- zpívá písně dle svých dispozic, intonačně čistě,
přesně rytmicky,
- dodržuje zásady hlasové hygieny,
- rozezná známé poslechové skladby,
- vyjádří hudbu pohybem,
- použije základní taktovací gesta,
- reprodukuje jednoduché rytmické motivy,
- doprovodí se na hudební nástroje Orffova
instrumentáře,
- osvojí si názvosloví a symboly,
- orientuje se ve výrazových prostředcích hudby.

6. ročník
Učivo
VOKÁLNÍ ČINNOST
- pěvecký projev sólový
- pěvecký projev sborový
- hlasová hygiena
- lidová píseň, koleda
- dvojhlas
POSLECH
- koledy a pastorely
- opera, opereta, muzikál, revue
HUDEDNĚ POHYBOVÁ ČINNOST
- taktování
- vyjádření hudby pohybem
- balet
- výrazový tanec
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOST
- hra na tělo ve 2, 3, 4
- hra na hudební nástroje Orffova instrumentáře
NAUKA
- hudební výrazové prostředky
- křížky, béčka, odrážky
- stupnice – moll, melodická
- partitura
- interval
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HUDEBNÍ VÝCHOVA
Školní výstupy
Žák:
- zpívá písně dle svých dispozic, intonačně čistě,
přesně rytmicky,
- zpívá dvojhlasně kánon,
- dodržuje zásady hlasové hygieny,
- skladby rozezná poslechové,
- vyjádří hudbu pohybem,
- použije základní taktovací gesta,
- předvede jednoduché kroky valčíku, polky,
mazurky,
- reprodukuje jednoduché rytmické motivy,
- doprovodí se na hudební. nástroje Orffova
instrumentáře
- osvojí si názvosloví, symboly a výrazové
prostředky.

7. ročník
Učivo
VOKÁLNÍ ČINNOST
- pěvecký projev sólový
- pěvecký projev sborový
- kánon
- lidský hlas, hlasová hygiena
POSLECH
- duchovní a světská hudba (kantáta, oratorium)
- muzikál
- symfonie, symfonické básně
HUDEBNĚ POHYBOVÁ ČINNOST
- taktování
- lidový tanec
- balet
ISTRUMENTÁLNÍ ČINNOST
- hra na tělo ve 2, 3, 4
- hra na hudební nástroje Orffova instrumentáře
NAUKA
- lidský hlas
- stupnice – moll, harmonická
- polyfonie, kánon, fuga
- sonáta, symfonie
- záznamové prostředky
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HUDEBNÍ VÝCHOVA
Školní výstupy
Žák:
- vokální činnost,
- pívá písně dle svých dispozic, intonačně čistě,
přesně rytmicky,
- zpívá dvojhlasně kánon,
- dodržuje zásady hlasové hygieny,
- rozezná poslechové skladby známých světových
autorů,
- vyjádří hudbu pohybem,
- použije základní taktovací gesta,
- reprodukuje jednoduché rytmické motivy,
- doprovodí se na hudební. nástroje Orffova
instrumentáře,
- zařadí jednoduchou hudební ukázku do daného
období.

8. ročník
Učivo
VOKÁLNÍ ČINNOST
- pěvecký projev sólový
- pěvecký projev sborový
- kánon
- vícehlas
POSLECH
- artificiální a nonartificiální hudba
- dějiny hudby
HUDEBNĚ POHYBOVÁ ČINNOST
- standardní a latinskoamerické tance
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOST
- hra na hudební nástroje Orffova
- instrumentáře
- kytarový doprovod – akordové
- značky
- moderní hudební nástroje
NAUKA
- dějiny hudby
- prohloubení učiva – stupnice, tonika,
- modální stupnice
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HUDEBNÍ VÝCHOVA
Školní výstupy
Žák:
- zpívá písně dle svých dispozic, intonačně čistě,
přesně rytmicky,
- zpívá dvojhlasně,
- dodržuje zásady hlasové hygieny,
- rozezná poslechové skladby známých českých
autorů,
- orientuje se ve světové hudbě,
- vyjádří hudbu pohybem,
- použije základní taktovací gesta,
- reprodukuje jednoduché rytmické motivy,
- doprovodí se na hudební nástroje Orffova
instrumentáře,
- orientuje se v dějinách hudby,
- vnímá užité výrazové prostředky,
- porovná hudební ukázky, najde rozdíly a shodné
prvky.

9. ročník
Učivo
VOKÁLNÍ ČINNOST
- pěvecký projev sólový
- pěvecký projev sborový
- trampská píseň
POSLECH
- dějiny české hudby
- rozeznávání jednotlivých nástrojů
HUDEBNĚ POHYBOVÁ ČINNOST
- country tance
- moderní tanec
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOST
- hra na hudební nástroje Orffova instrumentáře
- kytarový doprovod
NAUKA
- české hudební dějiny
- prohloubení učiva – rytmus tempo, metrum,
harmonie

209

Průřezová témata
MKV – multikulturalita

Mezipředmětové
vztahy
Tělesná výchova
Výtvarná výchova
Český jazyk
Dějepis

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryštákk

5.7.2 Výtvarná výchova
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura,
umožňuje žákům jiné než racionální poznávání světa – poznávání okolního i svého vnitřního
světa prostřednictvím výtvarných činností a postupně se formujícího výtvarného myšlení.
V procesu uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti,
vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému. Cílem
předmětu je, aby si žáci prakticky osvojili potřebné výtvarné techniky a dovednosti, rozvíjeli
svou přirozenou potřebu vlastního výtvarného vyjádření, svou fantazii a prostorovou
představivost, smysl pro originalitu a vlastní výraz. Aktivity vycházející z obsahu předmětu
pomáhají utvářet kreativní stránku osobnosti žáka a pochopit kontinuitu historického vývoje
společnosti. Hlavní cíl je osvojení základní orientace v estetických kategoriích, které žákům
umožní jejich použití v životě.
V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech –
tvorbě, vnímání, interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání,
cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí
výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající
v současném výtvarném umění a v obrazových médiích. Tvůrčími činnostmi (rozvíjením
smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity a ověřováním komunikačních účinků)
založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné
pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace.
Obsahem Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které umožňují žákovi rozvíjet schopnost
rozeznávat podíl jednotlivých smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv této zkušenosti
na výběr a uplatnění vhodných prostředků pro její vytváření. Obsahem Uplatňování
subjektivity jsou činnosti, které vedou žáka k uvědomování si a uplatňování vlastních
zkušeností při tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření. Obsahem
Ověřování komunikačních účinků jsou činnosti, které umožňují žákovi utváření obsahu
vizuálně obrazných vyjádření v procesu komunikace a hledání nových i neobvyklých
možností pro uplatnění výsledků vlastní tvorby, děl výtvarného umění i děl dalších
obrazových médií.
Výuka předmětu Výtvarná výchova probíhá ve specializované třídě, dále pak v jednotlivých
třídách, v okolí školy a v institucích zaměřených svým obsahem na vzdělávání a výchovu,
např. knihovna, galerie, muzeum apod. Vyučovací předmět Výtvarná výchova je povinný
předmět, který se vyučuje ve všech ročnících 1. a 2. stupně základní školy. Jeho časová
dotace činní 1 hodinu týdně v 1., 2., 7. a8. ročníku, 2 hodiny týdně ve 3., 4., 5., 6.
a 9. ročníku.
Do vyučovacího předmětu Výtvarná výchova jsou zařazena průřezová témata Osobnostní
a sociální výchova, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova.
Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu Výtvarná výchova
Kompetence k učení
- žáci jsou orientování k chápání historických událostí na základě výtvarného umění a
historických slohů,
- jsou motivování prostřednictvím uměleckých děl, dokumentů a návštěv uměleckých
památek,
- žákům jsou předkládány různé zdroje informací – výstavy, galerie, přednášky, média.
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Kompetence k řešení problémů
- žáci jsou vedeni k práci s informačními zdroji, k jejich návštěvám a k poslechu a ke
kritickému přístupu k nim (výstavy, festivaly, koncerty, kulturní představení a akce),
- žákům jsou předkládány náměty k samostatnému uvažování, osobitému vidění a posouzení
daného tématu či problému (nové přístupy, styly, „trendy“ v oblasti umění).
Kompetence komunikativní
- žáci jsou vedeni ke schopnosti vlastního vyjádření a obhajobě svého díla, zaujmout
stanovisko a názor na základě získaných zkušeností, čelit argumentům a zdravě oponovat
vlastními,
- žáci se nebojí diskuse v kolektivu, předvedou své schopnosti a získávají tak další poznatky
a dovednosti.
Kompetence sociální a personální
- žáci jsou vedeni ke skupinové práci a spolupráci na větších projektech, kde si vzájemně
pomáhají a učí se uznávat dovednosti své i druhých,
- jsou navozovány situace, které nutí vzájemně spolupracovat a rozvíjejí tak pozitivní
sebedůvěru.
Kompetence občanské
- na základě rozboru historie umění a jednání jednotlivých uměleckých osobností jsou žáci
vedeni k utváření občanských postojů k poznání mravních hodnot, k respektu lidských
a občanských práv a vědomí spolupráce a spoluodpovědnosti.
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Školní výstupy
Žák:
- rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy,
objekty) - porovnává je a třídí na základě
odlišností vycházejících z jeho zkušeností,
vjemů, zážitků a představ.
Žák:
- v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti,
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a
další prvky a jejich kombinace.
Žák:
- vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými
smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření
volí vhodné prostředky.
Žák:
- interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření, odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností.

1. - 3. ročník
Učivo

Průřezová témata

Mezipředmětové vztahy

- různé výtvarné techniky a postupy výtvarného OSV
–
rozvoj Matematika
vyjadřování, kresba,malba a prostorová tvorba
schopnosti poznávání,
- hra s barvou
sebepoznání
a
sebepojetí, kooperace a
kompetice,
kreativita
(cvičení pro rozvoj
rysů
- různé výtvarné techniky a postupy výtvarného základních
kreativity)
vyjadřování, kresba, malba a prostorová tvorba
- hra s barvou
MKV – lidské vztahy,
multikulturalita
- různé výtvarné techniky a postupy výtvarného EV – ekosystémy
vyjadřování, kresba, malba a prostorová tvorba
- hra s barvou

- experimentování s různými výrazovými
prostředky a materiály
- vnímání, pozorování a poznávání vlastností
objektů a různých tvarů
- manipulace s objekty
- kompoziční zákonitosti
Žák:
- vyjádření svého názoru a schopnost diskuse nad
- na základě vlastních zkušeností nalézá a do
výtvarným dílem svým či jiným
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či
upravil.
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA

4. - 5. ročník

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

Mezipředmětové
vztahy

Žák:
- prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie, OSV – kreativita
- při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává
tvary, objemy, světelné a barevné kvality,
MV
–
práce
prvky vizuálně obrazného vyjádření, porovnává
textury a jejich jednoduché vztahy (podobnost
v realizačním týmu
je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné
kontrast, rytmus), jejich kombinace a proměny
kontrasty, proporční vztahy a jiné).
v ploše, objemu a prostoru.
Žák:
- užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného
vyjádření ve vztahu k celku:v plošném vyjádření
linie a barevné plochy.
Žák:
- užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného
vyjádření ve vztahu k celku: v objemovém vyjádření modelování a skulpturální postup.
Žák:
- užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného
vyjádření ve vztahu k celku, v prostorovém
vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k
vlastnímu tělu i jako nezávislý model.
Žák:
- při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se
vědomě zaměřuje na projevení vlastních
životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která
mají komunikační účinky pro jeho nejbližší
sociální vztahy.
Žák:
- nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná
vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového
vnímání k vnímání dalšími smysly, uplatňuje je v
plošné, objemové i prostorové tvorbě.

- kresba, malba

- prostorová tvorba

Matematika
Český jazyk

- akční malba a kresba, manipulace s objekty,
pohyb těla a jeho umístění v prostoru

- a smyslové účinky vizuálně obrazných
vyjádřeníumělecká
výtvarná
tvorba,
fotografie, film,tiskoviny, televize,elektronická
média, reklama
- akční malba a kresba,
objekty,hmatová percepce
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Školní výstupy

4. - 5. ročník
Učivo

Průřezová témata

Žák:
- netradiční kombinace výtvarných technik
OSV – kreativita
- osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k
MV
–
práce
realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného
v realizačním týmu
vyjádření: pro vyjádření nových i neobvyklých
pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje
prostředky, včetně prostředků a postupů
současného výtvarného umění.
Žák:
- práce s výtvarným námětem (různé přístupy ke
- porovnává různé interpretace vizuálně obrazného
zpracování jednoho tématu)
vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace.
Žák:
- interpretace výtvarného díla
- nalézá a do komunikace v sociálních vztazích
zapojuje obsah vizuálně obrazných zobrazení,
která samostatně vytvořil, vybral či upravil.
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6. ročník

Školní výstupy
PŘEDSTAVA SVĚTA
Žák:
- procvičuje lineární kresbu a zlepšuje svůj
výtvarný cit,
- učí se pravidla rozvržení výkresu a obrazu,
- seznamuje se s objektovou tvorbou.
RUCE
Žák:
- kresbou studuje dané skutečnosti.
OČI, ÚSTA, NOS
Žák:
- učí se teorii kresby hlavy a využívá ji k volné
kresbě.
STYLIZACE, PÍSMO
Žák:
- snaží se využívat počítačovou grafiku a vhodně
ji kombinovat se svým výtvarným projevem.

Učivo
- linie, čára, kresba – rozvržení v ploše
- sochařství – socha, plastika, objekt
- techniky – kresba, modelování, ukázky

- vyjádření proporcí ruky
- techniky – otisk, studie tužkou, fixy, koláž
- pravěké umění – teorie
- proporce očí, úst, nosu
- techniky – kresba tuží, malba, koláž

zjednodušení
umění Egypta – teorie
užitá grafika – logo, piktogram
výběr písma, práce s textem, počítačová grafika,
kresba
ZVÍŘATA
- vyjádření charakteristických znaků zvířecí
Žák:
postavy
- vychází z plošného přepisu reality k - techniky: kresba, malba, objektová tvorba
prostorovému ztvárnění v různých technikách.
KÁMEN, MÍČ
- umění Řecka - teorie
Žák:
- vyjádření tvaru a objemu, stínování
- učí se vyjadřovat objem v ploše stínováním a
chápat zákonitosti světla a stínu.
-
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Školní výstupy

6. ročník
Učivo

ILUSTRACE, FILM
- mediální komunikace
Žák:
- ilustrace z knih, animace
- rozlišuje zdroj VU,
- techniky: fázovaná kresba, komiks
- dozvídá se o ilustraci a animaci a zkouší si ji.
MOTÝLI
- umění Říma – teorie
Žák:
- práce s barvou a tvarem, barevný lineární vzor
- pracuje s předlohou a kombinuje techniky.
- techniky: práce s předlohou, kresba, malba, tisk
BAREVNÉ KONTRASTY
- abstraktní tvorba
Žák:
- kontrasty, psychologické působení barev
- vnímá subjektivní prožitek, atmosféru i - techniky: barvy, škrob, meditace
působení barev.
PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT
- časoprostorové vyjádření
Žák:
- techniky: kresba, koláž
- zapojuje fantazii a užívá vhodné prostředky a
techniky k realizaci svého díla.
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Školní výstupy
HLAVA
Žák:
- seznamuje se s dějinami výtvarné kultury
středověku a novověku,
- získává zkušenosti s hlínou a objektovou
tvorbou.
VÝRAZ. PLÁČ A SMÍCH
Žák:
- snaží se vžít do role druhých.

7. ročník
Mezipředmětové
vztahy
OSV
–
kreativita, Přírodopis
komunikace
Hudební výchova
Dějepis
MV – fungování a vliv
médií ve společnosti

Učivo

Průřezová témata

- románské umění – teorie
- proporce lidské hlavy – sochařství
- techniky: kresba, modelování

- odhalování vědomých a nevědomých účinků
tvorby
- nálada barev
- techniky: výroba masek, koláž
- oděvy, dekor, ornament
- techniky: výroba papírových klobouků, šperků,
brýlí, kresba, inspirace časopisy

ZDOBENÍ TĚLA A HLAVY
Žák:
- vnímá odlišnosti lidí i jejich rovnost,
- inspiruje se, využívá rukodělné zručnosti, čerpá
z návrhu.
RYTMUS, POHYB
- reflexe vnímání pohybem
Žák:
- zobrazení rytmu
- výtvarně zachycuje reflexní vnímání.
- reflexe vnímání sluchem
- techniky: domalba, fotografické cesty
pohybu, barevná síť, grafika
AUTA, KOLA, SNOWBOARDY, LYŽE
- užitá grafika
Žák:
- spojení písma a motivu
- učí se analyzovat, zjednodušovat, využívat - techniky: značky, knihy, katalogy, grafika
dostupné materiály i počítač,
- seznamuje se s grafickými technikami.
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA

7. ročník

Školní výstupy
TECHNICKÁ FANTAZIE
Žák:
- využívá netradiční materiály.
LIDOVÉ UMĚNÍ
Žák:
- pracuje s vlastním návrhem a uplatňuje ho v
práci s keramikou.
STROM
Žák:
- vnímá pozorně své okolí,
- učí se pracovat s fotografií a využívá ji ke svým
záměrům.

Učivo
-

vyjádření fantazijních představ
experimentování s objekty
gotické umění – teorie
druhy keramiky
dekor, ornament, nádoba
techniky: modelování, malba

- rozklad celistvě vnímaných tvarů na skladebné
prvky
- list
- umění renesance – teorie
- techniky: fotografie a její přepis -stromů,
kmenů, listů, studie, ilustrace
ZVÍŘATA, PTÁCI
- akční tvar malby a kresby
Žák:
- stylizace
- používá prostředky pro vyjádření emocí.
- techniky: model zvířete – stylizování
KRAJINA
- kresba v přírodě
Žák:
- obzor, horizont, přední plán
- seznamuje se s tvorbou v krajině a uvědomuje si - techniky: tvoření výřezu v krajině, anatomie
změny okolní krajiny vlivem člověka.
krajiny, kresba, malba, koláž
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8. ročník

Školní výstupy
LIDÉ
Žák:
- učí se vnímat tělo z hlediska proporcionality,
- seznamuje se během celého roku s dějinami
výtvarného umění.
OBAL NA CD
Žák:
- stylizuje, poznává pojem design, realizuje se v
oblasti osobního vkusu.
POHYB
Žák:
- výtvarně zachycuje, proces v proměnách.
VÝTVARNÉ RYTMY
Žák:
- dokáže zhodnotit účinek vlastního vyjádření.

Mezipředmětové
vztahy
umění baroka – teorie
OSV
–
kreativita, Dějepis
proporce lidské postavy (proporční kánon, komunikace
Přírodopis
studie kostry)
Český jazyk
MKV – multikulturalita
Tělesná výchova
Hudební výchova
Občanská výchova
prezentace osobního vkusu
Matematika
písmo, texty (referáty, ukázky CD), výběr
Zeměpis
netradičních materiálů i stylů
Učivo

-

-

umění rokoka
pohyb těla v prostoru, návaznost na sochařství
techniky: živé sochy, skicy, koláž
využití k tvorbě přírodních nebo umělých
materiálů
- techniky: rukodělné - vánoční dárek, malba,
koláž
- kresebný návrh hudebního nástroje, realizace v
hlíně, malbě, objekt
-

HUDEBNÍ NÁSTROJ
Žák:
- rozeznává hudební nástroje,
- skicuje model a vytváří objekt.
BYDLENÍ
- vyjádření manipulace s objekty
Žák:
- senzuálně deskriptivní vyjádření
- vybírá a kombinuje techniky pro vlastní
originální vyjádření.
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8. ročník

Školní výstupy

Učivo

PERSPEKTIVA ZÁTIŠÍ
Žák:
- snaží se odhalit řeč předmětů.

-

vyjádření prostoru, vztahy mezi objekty
vztah objektu vůči celku
perspektiva válcovitých předmětů
techniky: kresba zátiší, malba

ZNAČKA, LOGO
Žák:
- využívá známé techniky, využívá znalosti písma.

- využití písma
- techniky: kresba, grafika
- realismus v umění

ZÁHADNÉ KRAJINY A OSTROVY, MĚSTO
Žák:
- využívá analytické zkušenosti.

-

používání analytických zkušeností
techniky: perokresba, malba, maketa
výtvarné, smyslově orientační působení
techniky: fotografování a kresba v exteriéru,
koláž
- impresionismus v umění
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9. ročník

Školní výstupy
LIDSKÉ STOPY
Žák:
- se seznamuje s teorií DVK 20. století,
- kombinuje a čerpá z minulosti i současnosti.
GESTICKÁ MALBA
Žák:
- uplatňuje fantazii při tvorbě a inspiruje se
z reprodukcí.
PORTRÉT
Žák:
- uvědomuje si osobitost a originálnost jedince,
VOLNÁ GRAFIKA
Žák:
- vyjadřuje se ve známých grafických, technikách,
abstrahuje.
ČLOVĚK – ŠATY DĚLAJÍ ČLOVĚKA
Žák:
- vnímá odlišnosti lidí,
- využívá výrazových možností materiálů,
struktury a barvy s ohledem na funkci.
POSMRTNÁ MASKA
Žák:
- dokáže si ujasnit zadanou práci už v návrhové
části,
- seznamuje se s odléváním sádry.
LIDOVÉ UMĚNÍ
Žák:
- Abstrahuje,
- uvědomuje si kontextuální podmíněnost zdrojů.

Učivo
- písmo, plakát
- techniky: kombinovaná a využití teorie
- secese – teorie
- uplatnění fantazie a vlastních metod, malba
- fauvizmus – teorie

-

vyjádření fyzického a psychického stavu
techniky: malba, koláž, kresba, proměny
kubismus – teorie
linoryt, suchá jehla, monotyp
abstrakce – teorie

- využití výrazových možností materiálů,
struktury a barvy s ohledem na funkci
- odívání, vkus (boty, doplňky)
- futurismus – teorie
- vycházení z kresebného návrhu a realizace v
hlíně a sádře
- surrealismus – teorie
- oděv, látky, batika, lavírovaná kresba, referát
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Školní výstupy
ČERNÁ NOC, JASNÝ DEN
Žák:
- tvoří subjektivně s psychologickým účinkem,
- všímá si vzájemného obohacování různých
kultur.
LÁSKA A PŘÁTELSTVÍ
Žák:
- tvoří pro uplatnění své osobnosti a kolektivně.
ZANECHÁNÍ STOPY
Žák:
- užívá metod současného výtvarného umění.

9. ročník
Učivo
- magické vyjádření dojmu
- techniky: znamení na kameni, kresba
- novodobé směry – teorie

- uplatnění emocionální funkce barvy
- třídní tablo
- papír, práce s papírem jako pojetí výtvarného
umění (asambláž)
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5.8 Člověk a zdraví
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována v rámci povinných vyučovacích předmětů
Výchova ke zdraví a Tělesná výchova.

5.8.1 Výchova ke zdraví
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,
obsahem jsou poznatky týkající se preventivní ochrany zdraví. Učí žáky aktivně rozvíjet
a chránit zdraví v propojení fyzické, duševní a sociální složky zdraví jako jediného celku.
Žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní a jiné zdravotně preventivní návyky, učí se
dovednosti odmítat škodlivé látky, přecházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení
v každodenních i mimořádných situacích. Rozšiřuje a prohlubuje poznatky o zdravém
životním stylu, o rodině, rodinném životě a o vztazích mezi lidmi. Vede žáky ke
schopnosti nahlížet na vlastní jednání z hlediska zdravotních potřeb a životních
perspektiv dospívajícího jedince a v problémových situacích se rozhodnout ve prospěch
zdraví.
Výchova ke zdraví tematicky navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět,
na zvládnuté základy učiva Občanské výchovy, Tělesné výchovy a Přírodopisu. Ovlivňuje
i budoucí společenské uplatnění žáků.
Cíl směřuje k tomu, aby žáci zvládli základy zdravého životního stylu, naučili se skloubit
základní životní potřeby s hodnotou zdraví, získali konkrétní představu o rizikových oblastech
společenského života, utvářeli dobré mezilidské vztahy v širším společenství. Z praktických
činností vede žáky k tomu, aby uměli vyhledávat informace potřebné pro rozvoj zdraví,
prezentovali zdravý životní styl mezi spolužáky, cílevědomě jednali v situacích osobního
a veřejného ohrožení. Nezanedbatelné je vytvoření kritického postoje ke konzumnímu
způsobu života a zajištění každodenního pohybu jako účinné prevence proti nemocem.
Dodržování zásady fair play je nutné v každé činnosti
Vyučovací předmět je realizován v šestém, osmém a devátém ročníku s časovou dotací jedné
vyučovací hodiny týdně. Výuka probíhá v kmenových učebnách, podle potřeby
v multimediální učebně, v tělocvičně, na školním hřišti a dalších prostorách mimo školu.
Do vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví jsou zařazena průřezová témata Osobnostní
a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,
Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana, Mediální výchova
a Environmentální výchova.
Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu Výchova ke zdraví
Kompetence k učení
Učitel:
- předkládá množství aktivačních metod, které umožní pochopit problematiku ochrany
a podpory zdraví,
- buduje pozitivní vztah ke zdravému životnímu stylu,
- rozvíjí odpovědnost žáků za své zdraví a zdraví svých spoluobčanů.
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Kompetence k řešení problémů
Učitel:
- vede žáky k porovnávání odborných názorů, mediálních tvrzení a vlastních zkušeností
o ochraně zdraví, vede k ochraně a prevenci vlastního zdraví,
- předkládá náměty k samostatnému uvažování a řešení problémů souvisejících
s ochranou zdraví v různých etapách života,
- vede žáky k samostatnému pozorování jednání lidí v souvislosti s civilizačními chorobami
a k vyvozování závěrů pro vlastní život.
Kompetence komunikativní
Učitel:
- nabízí dostatek možností k porozumění textům s problematikou ochrany zdraví,
- vede žáky k formulování vlastních názorů na ochranu zdraví, podporuje myšlení,
představivost a tvořivost při práci v kolektivu,
- ověřuje praktické dovednosti v modelových situacích.
Kompetence sociální a personální
Učitel:
- vytváří situace, které umožní žákům spolupracovat ve skupině, respektovat pravidla práce
v týmu, uvědomit si vlastní identitu v rámci pracovní skupiny,
- buduje v žácích pocit sebedůvěry a vědomí vlastních možností ovlivňovat své zdraví,
- učí žáky odpovědnému chování v situacích ohrožujících zdraví a při mimořádných
událostech.
Kompetence občanské
Učitel:
- nabízí žákům dostatek příležitostí k pochopení práv a povinností, která souvisejí se
zdravím, partnerskými a rodinnými vztahy a jejich dodržováním,
- vytváří množství situací k prokázání praktických dovedností při ochraně vlastního zdraví
i zdraví ostatních lidí v krizových situacích.
Kompetence pracovní
Učitel:
- nabízí dostatek situací k propojení problematiky zdraví člověka, jeho hygieny, ochrany
jeho zdraví s otázkami ochrany zdraví při práci a při zájmových činnostech ve volném čase,
- naučí žáky využívat a ovládat prostředky sloužící ochraně zdraví,
- seznámí žáky se zásadami bezpečnosti při různých činnostech.
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VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
Školní výstupy
Žák:
- vysvětlí na příkladech souvislosti mezi fyzickým,
duševním a sociálním zdravím,
- vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních
lidských potřeb a hodnotou zdraví,
- dovede posoudit různé způsoby odpovědnosti za
vlastní zdraví i zdraví druhých,
- dává do souvislosti složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí,
- v rámci svých možností uplatňuje zdravé
stravovací návyky, projevuje odpovědný vztah
k sobě samému, k pravidlům zdravého životního
stylu,
- dává do souvislosti zdravotní a psychosociální
rizika spojená se zneužíváním návykových látek
a životní perspektivu mladého člověka,
- dokáže vysvětlit a uplatňovat argumenty proti
užívání návykových látek,
- umí vyhledat případnou pomoc sobě i druhým při
užívání návykových látek, při zneužívání a
týrání,
- uvědomuje si nutnost řešení šikany, chápe její
stupně a následky,
- snaží se regulovat vlastní jednání i prožívání,
- dokáže naplánovat režim dne, kde spojí učení
s aktivním využitím volného času,
- získává informace o sobě, rozvíjí pozitivní vztah
k sobě samému i k druhým lidem.

6. ročník
Mezipředmětové
vztahy
ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA
OSV – sebepoznání a Přírodopis
- zdraví, definice, význam, péče o zdraví
sebepojetí,
Tělesná výchova
- životní styl
seberegulace
a Občanská výchova
- výživa a zdraví, zásady správného stravování
sebeorganizace,
Dějepis
RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH poznávání lidí, řešení
PREVENCE
problémů
a
- auto-destruktivní závislosti-návykové látky
rozhodovací dovednosti
- historie drog, výskyt ve světě
VDO
–
občan,
- drogy - dělení, účinky
občanská společnost a
- dopink ve sportu
stát
- následky užívání drog
VMEGS – Evropa a
- drogy a zákon
svět nás zajímá
- prevence užívání drog
- léčba drogově závislých
MKV – lidské vztahy
- skryté formy násilí a zneužívání
- syndrom CAN (týrané, zneužívané a EV – vztah člověka
k prostředí
zanedbávané dítě), kde hledat pomoc
- šikana - trestný čin, stupně, řešení
MV – kritické čtení a
- linka bezpečí aj. druhy pomoci
vnímání
mediálních
HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ
sdělení
- tělesná a duševní hygiena, otužování
- režim dne, biologické rytmy, pitný režim
- odpovědnost jedince za zdraví
- programy podpory zdraví
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ
- sebepoznání a sebepojetí, seberegulace
Učivo
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VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
Školní výstupy
Žák:
- uvědomuje si historický význam tělesných
cvičení pro lidské zdraví, uplatňuje ideál
kalokagátie,
- vysvětlí
význam
olympijského
hnutí
(prostřednictvím sportu rozvíjíme přátelství,
solidaritu a vzájemné porozumění),
- posoudí vlastní vývoj, zhodnotí tělesnou
zdatnost,
- uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely
chování při kontaktu se sociálně patologickými
jevy, v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
sobě nebo druhým,
- vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností
možný manipulační vliv vrstevníků, médií, sekt,
uplatňuje osvojené dovednosti komunikační
obrany proti manipulaci a agresi,
- projevuje odpovědné chování v situacích
ohrožení zdraví, osobního bezpečí, při
mimořádných událostech, v případě potřeby
poskytne adekvátní první pomoc.

8. ročník
Mezipředmětové
vztahy
ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE OSV
–
rozvoj Přírodopis
O ZDRAVÍ
schopností poznávání, Dějepis
- vliv životních podmínek a způsobu stravování řešení
problémů
a Tělesná výchova
na zdraví
rozhodovací dovednost Občanská výchova
- poruchy příjmu potravy
VDO
–
občan,
- tělesná a duševní hygiena – zásady osobní,
občanská společnost a
intimní a duševní hygieny, otužování, pohyb
stát
RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ
–
jsme
- choroby civilizační, přenosné, nepřenosné, VMEGS
Evropané
chronické, úrazy – rizika,
- autodestruktivní závislosti - patologické MKV
–
princip
hráčství, práce s počítačem, návykové látky a sociálního smíru a
bezpečnost v dopravě či trestná činnost
solidarity (význam OH)
- bezpečné chování – komunikace s vrstevníky a
EV – lidské aktivity a
neznámými lidmi, konfliktní situace
životního
- bezpečné chování, ochrana zdraví – pravidla problémy
prostředí
(masové
silničního provozu
sportovní akce zásady
- ochrana zdraví – pravidla silničního provozu
MOV)
- manipulativní reklama a informace
- působení sekt, druhy sekt
MV – fungování a vliv
CHOVÁNÍ V SITUACÍCH ÚRAZU
médií ve společnosti
- druhy
a
poskytování
první
pomoci
(zdravotnická, technická)
- život zachraňující úkony – zástava krvácení, PP
při bezvědomí, neodkladná resuscitace, PP při
šoku
- protišoková poloha, Rautekova zotavovací
poloha, stabilizovaná poloha
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ
- psychohygiena-zvládání stresu, pomoc při
problémech, mezilidské vztahy, komunikace
Učivo
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VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
Školní výstupy
Žák:
- vysvětlí role členů komunity – rodiny, uvede
příklady pozitivního a negativního vlivu na
kvalitu sociálního klimatu,
- uplatňuje
osvojené
preventivní
způsoby
rozhodování, chování a jednání v souvislosti
s pohlavně přenosnými a jinými chorobami,
- svěří se, pokud má zdravotní problém a v případě
potřeby vyhledá odbornou pomoc,
- uvědomuje si zodpovědnost každého jedince za
sexuální soužití,
- vysvětlí nebezpečí pohlavně přenosných nemocí,
zná možnosti ochrany před těmito nemocemi,
- vyjmenuje druhy antikoncepce pro muže a druhy
antikoncepce pro ženy,
- uvědomuje
si
převrácenou
sexualitu,
nebezpečnost prostituce a pornografie,
- projevuje odpovědný vztah k pohlavnímu styku,
- charakterizuje
prenatální,
perinatální
a postnatální vývoj člověka, rizika ohrožující
zdraví v těchto ontogenetických obdobích,
- respektuje a vytváří si kladný vztah k lidem
s postižením,
- přijímá názory druhých, aktivně naslouchá,
rozvíjí pozitivní vztahy mezi lidmi.

9. ročník
Mezipředmětové
vztahy
VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ
OSV – poznávání lidí, Přírodopis
- přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství a mezilidské
vztahy, Občanská výchova
rodičovství
komunikace, hodnoty,
- rodina a její funkce, Zákon o rodině
postoje, praktická etika
- sexuální dospívání a reprodukční zdraví
VDO
–
občan,
- rozdíly v dospívání mezi chlapcem a dívkou
občanská společnost a
- tělesná hygiena pro každý den
stát
- převrácená sexualita
VMEGS – Evropa
- uchýlená sexualita a její nebezpečí
RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH a svět nás zajímá
PREVENCE
MKV–
kulturní
- pornografie
diference, lidské vztahy
- prostituce
EV – vztah člověka
- kuplířství
ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE k prostředí
O ZDRAVÍ
MV – fungování a vliv
- pohlavně přenosné nemoci
médií ve společnosti
- HIV/AIDS
- ochrana před pohlavními chorobami
- antikoncepce
- interrupce a její rizika
- oplození
- těhotenství a porod, výživa a životní styl
v tomto období
- prenatální, perinatální a postnatální vývoj
člověka, periodizace lids. věku
- vrozené a získané postižení
- vliv prostředí, nemocí a náv. látek na postižení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ
- chování prosociální, k lidem s postižením
- asertivní komunikace, kooperace
Učivo
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5.8.2 Tělesná výchova
Charakteristika vyučovacího předmětu
Tělesná výchova představuje důležitou formu pohybového učení a pohybové kultivace žáků.
Je hlavním zdrojem poznatků a námětů pro zdravotní, rekreační a sportovní využití pohybu
v režimu školy a mimo školu. Vede žáky k poznání účinků pohybových činností na tělesnou
zdatnost a duševní pohodu.
Žáci nacházejí prostor k osvojování nových pohybových dovedností, k ovládnutí i využívání
různého sportovního náčiní a nářadí, k seznámení s návody pro pohybovou prevenci či
korekci jednostranného zatížení nebo zdravotního oslabení. Učí se uplatňovat osvojené
pohybové dovednosti v různém prostředí, zvykají si na různé sociální role, které vyžadují
spolupráci, tvořivost, překonávání zábran, objektivnost, rychlé rozhodování, organizační
schopnosti i nutnou míru odpovědnosti za své zdraví i svých spolužáků. Významné je
propojování pohybových činností s dalšími oblastmi vzdělávání, jako jsou výchova ke zdraví,
hudební výchova, estetika, ekologie, etická a právní výchova, dopravní výchova atd.
Tělesná výchova umožňuje poznat vlastní pohybové možnosti, ale i zdravotní a pohybové
omezení, porozumět jim, respektovat je u sebe i jiných Vede od spontánního pohybu k řízené
pohybové činnosti s narůstajícím podílem žáka na tomto řízení a zpět k vlastní seberealizaci
v oblíbené pohybové činnosti. Rozvíjí všechny žáky, včetně žáků integrovaných.
Součástí Tělesné výchovy jsou korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, které jsou nejen
pro děti se zdravotním oslabením, ale pro všechny žáky. Zdravotní tělesná výchova je
organickou součástí vyučovacího předmětu TV, je prováděna preventivně pro všechny žáky.
Cílem je získat celoživotní kladný vztah k fyzickým aktivitám a sportu, vytvářet návyky
zdravého životního stylu vedoucí k progresivnímu utužování zdraví. Tělesná výchova je
vedena tak, aby přinášela žákům radost z pohybové činnosti, uspokojení z dosažených
výsledků, ze vzájemných vztahů vytvářených při společné činnosti, z ohleduplnosti, vzájemné
pomoci a z celkové atmosféry ve výuce. Nezanedbatelné je dodržování zásad bezpečnosti
a prevence úrazů při pohybových aktivitách, jednání podle sportovní etiky, pravidel a fairplay.
Časová dotace předmětu Tělesná výchova je 2 hodiny týdně v prvním až devátém ročníku. Do
výuky na prvním stupni (v 2. a 3. ročníku) je zařazen plavecký výcvik, který je zajištěn
smluvně s plaveckou školou. Do výuky Tělesné výchovy na druhém stupni v sedmém ročníku
je zařazen 5-7 denní lyžařský výcvik. Výuka na prvním stupni základní školy probíhá
koedukovaně v rámci jedné třídy. Výuka na druhém stupni probíhá buď koedukovaně nebo
odděleně v dívčích a chlapeckých skupinách vytvořených spojením žáků paralelních tříd.
Výuka Tělesné výchovy probíhá v tělocvičně (budova ZŠ), na Sokolovně (budova vedle ZŠ),
na školním hřišti, ale může být realizována v přírodě, v bazénu, na horách. Dle volby učitele
možno využít i další prostory.
Do vyučovacího předmětu Tělesná výchova jsou zařazena průřezová témata: Osobnostní
a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech a Multikulturní výchova.
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Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu Tělesná výchova
Kompetence k učení
Učitel:
- s ohledem na vývojové a individuální předpoklady rozvíjí pohybové schopnosti žáků a tím
zvyšuje úroveň jejich pohybových dovedností,
- klade důraz na pozitivní motivaci a vytváří u žáka zájem o TV,
- používá vhodné učební pomůcky a audiovizuální techniku,
- rozvíjí kreativitu učební dovednosti potřebné k samostatnému učení.
Kompetence k řešení problému
Učitel:
- vede žáky, aby uměli známé a osvědčené pohybové dovednosti aplikovat při činnosti
v týmu i samostatně,
- vede žáky k samostatné organizaci jednoduchých turnajů, závodů,
- vede žáky k uplatňování povinnosti i práva vyplývající z role hráče, rozhodčího,
organizátora,
- motivuje žáka k řešení daného problému, napomáhá hledat řešení tím, že zadává úkoly, ve
kterých žák využívá vlastní zkušenosti a kreativity.
Kompetence komunikativní
Učitel:
- vede žáky k přesnému a stručnému vyjadřování s využíváním tělocvičného názvosloví,
- vytváří pro žáky příležitosti využívat komunikační prostředky, např. při vedení rozcvičky,
vedení skupin, spolurozhodování, spolupráce s ostatními,
- vede k samostatnému pohybovému vyjádření,
- seznamuje žáky s novinkami v TV a sportu.
Kompetence sociální a personální
Učitel:
- umožňuje každému žákovi zažít úspěch,
- podporuje sebedůvěru a samostatný rozvoj každého žáka,
- uplatňuje individuální přístup jak k talentovanému, tak i k pohybově slabšímu žákovi,
- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat, vytvářet pravidla práce v týmu a tyto
pravidla respektovat,
- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá.
Kompetence občanské
Učitel:
- vede žáky k respektování druhých,
- vede žáka k uvědomění si odpovědnosti k sobě samému, ke spolužákům i k učiteli,
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování,
- respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka.
Kompetence pracovní
Učitel:
- vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti, naučí je základy první pomoci,
- vede žáky k samostatnosti,
- rozvíjí žáky pro povinnost každodenní pohybové aktivity, vede je k organizaci vlastního
pohybového režimu.
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ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

TĚLESNÁ VÝCHOVA
Školní výstupy
Žák:
- uplatňuje zásady hygieny a bezpečnosti při
pohybových činnostech ve známých prostorách
školy,
- zná význam sportování pro zdraví a učí se
respektovat zdravotní handicap.

Žák:
- zvládá v souladu s individuálními předpoklady
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo
činnosti prováděné ve skupině,
- reaguje na základní pokyny a povely,
- k osvojované činnosti a její organizace.

1. ročník
Mezipředmětové
vztahy
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
OSV – sebepoznání Matematika,
- seznámení
s
předmětem,
tělocvičnou, a sebepojetí,
Jazyk český
venkovním areálem
seberegulace,
Hudební výchova
- příprava organismu před pohybovou činností – sebeorganizace,
Prvouka
zahřátí, protažení, uklidnění, průpravná, komunikace, kooperace
kompenzační a relaxační cvičení
a kompetice
- správné držení těla
- vhodné oblečení a obutí
- bezpečnost při pohybových činnostech, hygiena,
vhodné oblečení a obutí, zásady chování
ČINNOSTI
OVLIVŇUJÍCÍ
ÚROVEŇ
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
- pohybové hry a aktivity - využití hraček, míčků,
netradičních nářadí, utkání dle zjednodušených
pravidel
- základy gymnastiky - cvičení na nářadí a
s náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti
- průpravná cvičení a úpoly
- základy atletiky- rychlý běh, skok do dálky, hod
míčkem, rozvoj různých forem rychlosti,
vytrvalosti, síly a pohyblivosti a koordinace
pohybu v atletice
- míčová průprava
- cvičení s hudbou – tanečky, pohybová tvořivost
- pobyt v přírodě – cvičení na školním hřišti,
pochodová cvičení, bruslení, sáňkování
Učivo
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Průřezová témata

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

TĚLESNÁ VÝCHOVA
Školní výstupy
Žák:
- spolupracuje při jednoduchých
pohybových činnostech a soutěžích.

1. ročník
Učivo
ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ
týmových - organizace a komunikace – nástup, pozdrav,
znalost smluvených gest a signálů při pohybových
činnostech
- pravidla
zjednodušených
osvojovaných
pohybových činností
- měření a posuzování pohybových dovedností
- vztah ke sportu – zásady jednání a chování –
fair play

231

Průřezová témata
OSV – sebepoznání
a sebepojetí,
seberegulace,
sebeorganizace,
komunikace, kooperace
a kompetice

Mezipředmětové
vztahy

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

TĚLESNÁ VÝCHOVA

2. ročník

Školní výstupy

Učivo

Žák:
- spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené
příležitosti.
Žák:
- zvládá v souladu s individuálními předpoklady
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo
činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich
zlepšení.

Průřezová témata

- význam pohybu pro zdraví
OSV – komunikace
- průpravná, kondiční, protahovací cvičení,
uvolňovací a relaxační cvičení, správné držení
těla
- cvičení na nářadí (žíněnka, koberec, žebřiny,
lavičky, tyč, švédská bedna, kladinka apod.)
- cvičení na rozvoj rychlosti, vytrvalosti, síly,
pohyblivosti, koordinace pohybu, úpoly
- rytmické a kondiční formy cvičení (cvičení
s hudbou, základy estetického pohybu –
jednoduché tanečky)
- základy akrobacie a gymnastiky (kotoul vpřed a
vzad, výpon, nácvik odrazu a doskoku)
- základy atletiky – běh (20 – 60 m), vytrvalostní
běh, skok z místa, hod míčkem
- míčové hry – základy (držení míče jednoruč i
obouruč, hod dolním i horním obloukem,
dribling, základní přihrávky rukou i nohou,
jednoduché míčové hry)
- základy plavání – plavecký výcvik
- soutěže a hry podle pokynů
OSV – kooperace
týmových - základní pravidla vybíjené

Žák:
- spolupracuje při jednoduchých
pohybových činnostech a soutěžích.
Žák:
- cvičební úbor, dodržování organizace činností,
- uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při
bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a
pohybových činnostech ve známých prostorech
pomůcek, prevence úrazů
školy.
Žák:
- základní terminologie, organizační pokyny,
- reaguje na základní pokyny a povely
nástupy
k osvojované činnosti a její organizaci.
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Mezipředmětové
vztahy
Prvouka

Prvouka

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

TĚLESNÁ VÝCHOVA

3. ročník
Mezipředmětové
vztahy
sebepoznání, Prvouka

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák:
- spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené
příležitosti,
- reaguje na základní pokyny a povely
k osvojované činnosti a její organizaci,
- uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při
pohybových činnostech ve známých prostorech
školy.

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
- význam pohybu ke zdraví
- příprava organismu ke sportovnímu výkonu
- zdravotně zaměřené činnosti - držení těla
- formy rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti,
koordinace pohybu
- hygiena při TV
- bezpečnost při pohyb. aktivitách (převlékání,
přesun, cvičební prostor, příprava a úklid
nářadí, první pomoc při úrazu)
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POH.
DOV.
- pohybové hry
- základy gymnastiky
- rytmické a kondiční formy cvičení
- průpravné úpoly
- základy atletiky – běh (rychlý, vytrvalý), skok
do dálky, hod míčkem
- základy sportovních her
- turistika a pobyt v přírodě
- základní plavecká výuka
- hry na sněhu, sáňkování, bobování, bruslení
ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ
- komunikace v TV
- organizace při TV
- zásady jednání a chování
- pravidla
zjednodušených
osvojovaných
pohybových činností
- měření a posuzování pohybových dovedností
- zdroje informací o pohybových činnostech

OSV –
sebepojetí,
sebeorganizace,
seberegulace,
psychohygiena,
komunikace,kooperace
a kompetice

Žák:
- zvládá v souladu s individuálními předpoklady
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo
činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich
zlepšení,
- spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích.

Žák:
- správně dýchá při cvičení,
- koordinuje pohyby,
- je mu vlastní radost z pohybu.
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Prvouka
Výtvarná výchova

OSV – sebepoznání a
sebepojetí,
psychohygiena,
komunikace

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

TĚLESNÁ VÝCHOVA

4. ročník

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák:
- podílí se na realizaci pravidelného pohybového
režimu, projevuje vůli po zlepšení úrovně své
zdatnosti,
- zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení,
- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování
v běžném sportovním prostředí, adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka.
Žák:
- zvládá v souladu s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti, vytváří
varianty osvojených pohybových her,
- jedná v duchu fair play, dodržuje pravidla her a
soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně reaguje,
- respektuje při pohybových činnostech opačné
pohlaví,
- užívá při pohybových činnostech základní
tělocvičné názvosloví,
- zorganizuje pohybové činnosti na úrovni třídy,
- orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích.
Žák:
- správně dýchá při cvičení,
- koordinuje pohyby,
- je mu vlastní radost z pohybu.

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
- význam pohybu pro zdraví - pohybový režim
- příprava organismu před činností, uklidnění,
protahovací cvičení po zátěži
- zdravotně zaměřené činnosti – správné držení
těla,
- průpravná, kompenzační, relaxační cvičení
- bezpečnost při pohybových činnostech

OSV
–
kooperace
a kompetice, mezilidské
vztahy, řešení problémů
a rozhodovací
dovednosti

ČINNOSTI
OVLIVŇUJÍCÍ
ÚROVEŇ
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
- pohybové hry
- základy gymnastiky
- rytmické a kondiční formy cvičení
- průpravné úpoly
- základy atletiky-běh rychlý, vytrvalý, skok do
dálky,
- hod míčkem
- základy sportovních her
- turistika, pobyt v přírodě
- hry na sněhu, bruslení
ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ
- komunikace v TV
- organizace při TV
- zásady jednání a chování
- pravidla
zjednodušených
osvojovaných
pohybových činností
- měření a posuzování pohybových dovedností
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Mezipředmětové
vztahy

Výtvarná výchova

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

TĚLESNÁ VÝCHOVA
Školní výstupy

5. ročník
Učivo

Žák:
- příprava před pohybovou činností, strečinková,
- zvládá základní přípravu organismu před
protahovací a napínací cvičení, cvičení na
pohybovou aktivitou,
zklidnění po zátěži
- zná protahovací, napínací a uvolňovací cviky,
- příprava organismu ke sportovní zátěži
- respektuje správné držení těla.
- cvičení pro správné držení těla v různých
polohách
Žák:
- cvičení během celého dne (rytmické a kondiční
- podílí se na realizaci pravidelného pohybového
formy)
režimu,
- nácvik estetického pohybu
- zná princip správného pohybového režimu, jeho - cvičení kompenzační (po statické činnosti) a
přiměřenou délku a intenzitu,
korektivní – nápravná
- projevuje vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti,
- cvičení rytmická a kondiční
- respektuje zdravotní handicap,
- cvičení v rámci správného zatížení jednotlivých
- zařazuje do svého pohybového režimu korektivní
svalových skupin
cvičení související s jednostrannou zátěží, popř. - hygiena pohybových aktivit, vhodné oblečení,
s vlastním svalovým oslabením,
obutí, hygiena prostředí pro pohyb. činnosti
- uplatňuje zásady pohybové hygieny.
Žák:
- cvičení během celého dne (rytmické a kondiční
- zná a užívá zákl. tělocvičné pojmy (názvy
formy)
pohybových činností, tělocvičné nářadí a náčiní, - nácvik estetického pohybu
pojmy z pravidel sportů a soutěží,
- cvičení kompenzační (po statické činnosti) a
- rozumí a reaguje na povely pořadového cvičení
korektivní – nápravná
- jedná v duchu fair-play,
- cvičení rytmická a kondiční
- respektuje při pohybových činnostech opačné - cvičení v rámci správného zatížení jednotlivých
pohlaví,
svalových skupin
- dodržuje pravidla her a soutěží, rozpozná - hygiena pohybových aktivit, vhodné oblečení,
přestupky proti pravidlům a správně na ně
obutí, hygiena prostředí pro pohyb. činnosti
reaguje,
- sportovní pojmosloví, komunikace v rámci
- dodržuje pravidla bezpečnosti při sportovních
pohybových aktivit
aktivitách.
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Průřezová témata

Mezipředmětové
vztahy

OSV – mezilidské
vztahy, řešení problémů
a
rozhodovací
dovednosti
Český jazyk – litrerání
výchova

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

TĚLESNÁ VÝCHOVA

5. ročník

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák:
- správně reaguje na úraz v rámci pohybových
činností,
- zvládá různé varianty pohybových her a aktivit,
- spolupracuje při jednotlivých skupinových
pohybových činnostech a vytváří jejich další
varianty (popř. soutěže),
- zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka,
- adekvátně reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti,
- zvládá různé druhy přihrávek, pohyb s míčem
(driblink),
- umí chytat a zpracovávat přihraný míč,
- zná pravidla přehazované, vybíjené, malé kopané
a minikošíkové a řídí se jimi,
- spolupracuje na společné, dohodnuté taktice
vedení utkání.
Žák:
- orientuje se v základní technice běhů, skoků a
hodů,
- zná princip štafetového běhu,
- zná taktický postup při běhu k metě, při sprintu,
při vytrvalostním běhu, při běhu terénem
s překážkami,
- umí skákat do dálky z rozběhu, z místa,
- zná základní pravidla atletických závodů,
- umí změřit základní pohybové výkony a porovnat
jejich hodnotu s předešlými výsledky,
- umí šplhat na šplhadle,
- zvládne základní akrobatické cvičení na žíněnce.

POŘADOVÁ PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ
- výklad pravidel a herních principů
- bezpečnost při pohybových aktivitách
- organizace a bezpečnost cvičebního prostoru,
bezpečnost v technickém zázemí (šatny, sprchy,
sklad pomůcek), bezpečná příprava nářadí a
náčiní
- poskytování základní první pomoci, pomoc
spolužákovi
- pohybové hry
- základy sportovních her - míčové hry
- využití hraček při cvičení
- manipulace s míčem, popř. jiným náčiním
- základní herní činnosti jednotlivce
- spolupráce v družstvu
- průpravná cvičení vedoucí ke zlepšení
obratnosti
ATLETICKÁ PRŮPRAVA:
- běžecká abeceda
- běh rychlý 60 m
- běh vytrvalý (technika běhu) do 1000m na
atletickém oválu
- běh v terénu do 15s
- rozvoj rychlosti, vytrvalosti a síly
- skok do dálky (s rozběhem, z místa)
- hod kriketovým míčkem

OSV – mezilidské
vztahy, řešení problémů
a
rozhodovací
dovednosti
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Mezipředmětové
vztahy

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

TĚLESNÁ VÝCHOVA
Školní výstupy

5. ročník
Učivo

Průřezová témata

Žák:
- zvládne správnou techniku odrazu pro skrčku i
roznožku,
- zvládne výskok do kleku a dřepu (koza),
- zná základní gymnastické názvosloví včetně,
názvu nářadí a základních gymnastických cviků,
- žák zvládá cvičení podle základního popisu,
nákresu.

- nácvik techniky šplhu
OSV – mezilidské
- napojované kotouly vpřed a vzad a jejich různé vztahy, řešení problémů
modifikace
a
rozhodovací
- stoj o lopatkách
dovednosti
- stoj o rukách s dopomocí
- průpravná cvičení s trampolínou

Žák:
- zvládá chování v dopravních prostředcích při
přesunech,
- zvládá chůzi v jednoduchém i složitějším terénu,
- respektuje pravidla chování v přírodě.
Žák:
- reaguje na prožitek z pohybové aktivity,
- samostatně zvládá pohybové činnosti, má snahu,
- zlepšení získané pohybové dovednosti,
- uvědomuje si význam pohybových aktivit
(sportu) pro zdraví člověka,
- orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve
škole, v obci i obecně,
- získává přehled o širších souvislostech
pohybových aktivit,
- má zájem o sportovní dění v obci, u nás.

- přesun do terénu a chování v autobusu a ve
vlaku
- chůze v terénu
- prvky táboření
- ochrana přírody
- vztah ke sportu - zásady jednání, chování a
postojů
- sportovní informace, aktuality
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Mezipředmětové
vztahy

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

TĚLESNÁ VÝCHOVA

6. ročník

Školní výstupy

Učivo

SPORTOVNÍ HRY
ČINNOSTI
OVLIVŇUJÍCÍ
ÚROVEŇ
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ,
ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ
Žák:
- zvládá v souladu s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je
aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech,
- rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora,
- orientuje se v základních pravidlech a
smluvených gestech rozhodčích u osvojovaných
sportovních her,
- podílí se na řízení a rozhodování v pohybových
hrách, dodržuje vzájemnou pomoc,
- jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a
soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje,
- naplňuje základní olympijské myšlenky (čestné
soupeření, pomoc handicapovaným, respekt
k opačnému pohlaví, ochrana přírody při sportu),
- dodržuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví
- zařazuje před pohybovou činností základní
přípravu organismu, i uklidnění organismu po
ukončení činnosti,
- reaguje na pokyny k vlastnímu provedení
pohybové činnosti.

- FLORBAL – historie vzniku, HČJ – herní
činnosti jednotlivce (držení hokejky, základní
postoj, driblink, vedení míčku, střelba), činnosti
brankáře, HK – herní kombinace a HS – herní
systémy (útočné a obranné), modifikované hry,
utkání podle pravidel
- BASKETBAL – původ hry, HČJ (přihrávky
jednoruč, obouruč, střelba, driblink, dvojtakt,
uvolňování bez míče a s míčem), HK (útočná –
hoď a běž, obranná – proklouzávání), HS
(osobní
obranný,
zónový),
utkání
se
zjednodušenými pravidly
- FOTBAL – historie vzniku, HČJ (přihrávka,
zpracování míče, vedení míče, vhazování,
střelba, uvolňování, činnost brankáře), HK
(útočná – přihrej a běž, obranná – zajišťování a
přebírání), základy HS (postupný útok, rychlý
protiútok) utkání, pravidla
- VOLEJBAL – historie vzniku, HČJ (odbití
obouruč vrchem a spodem, odbití jednoruč,
podání spodní a vrchní, přihrávka, nahrávka),
HK (postavení při podání, při příjmu podání, ve
hře) HS (střední u sítě nahrávačem, utkání,
pravidla
- DOPLŇKOVÉ S. HRY – ringo, frisbee, lakros,
házená, baseball
- POHYBOVÉ HRY pro rozvoj kondičních a
koordinačních
schopností,
zdokonalování
pohyb. dovedností, pro rozvoj pohyb.
představivosti,
tvořivosti
a
fantazie,
psychomotorické, soutěživé, bojové,
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Mezipředmětové
vztahy
OSV – mezilidské Přírodopis
vztahy,
komunikace, Dějepis
řešení
problémů Výchova ke zdraví
a rozhodovacích
Český jazyk
dovedností
Matematika
Průřezová témata

VGEMS – Evropa
a svět nás zajímá (sport
a sportovci v Evropě
a ve světě)
MKV – lidské vztahy

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

TĚLESNÁ VÝCHOVA

6. ročník

Školní výstupy

Učivo

ČINNOSTI
OVLIVŇUJÍCÍ
ÚROVEŇ
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ,
ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ
Žák:
- zvládá v souladu s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je
aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech,
- sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí, pokouší se hledat
možnosti jejich zlepšení,
- používá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka,
- naplňuje základní olympijské myšlenky (čestné
soupeření, pomoc handicapovaným, respekt
k opačnému pohlaví, ochrana přírody při sportu),
- dodržuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví,
- zařazuje před pohybovou činností základní
přípravu organismu, i uklidnění organismu po
ukončení činnosti,
- reaguje na pokyny k vlastnímu provedení
pohybové činnosti,
- zvládá základní pravidla soutěží, rozhodování o
umístění v atletických disciplinách, ve sportovní
gymnastice.

ATLETIKA
- běh – běžecká abeceda, osvojování techniky
běhu rychlého a vytrvalého, nízký a polovysoký
start,sprint 60 m, vytrvalý běh po dráze D 600
m, H 800 m, běh v terénu do 20 minut, štafetová
předávka, závody štafet, základy překážkového
běhu, Cooperův test
- skok – do dálky krokem, do výšky flopem
- hod – kriketovým míčkem z místa, z rozběhu
- seznámení se základními pravidly jednotlivých
disciplín, evidence a hodnocení výkonů
(bodovací tabulky)
SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
- akrobacie – kotoul vpřed, vzad a jejich varianty,
stoj na lopatkách, stoj na hlavě, stoj na rukou,
přemet stranou, rovnovážné polohy v postojích,
skoky na místě, sestavy
- přeskoky – skoky odrazem z trampolínky (s
pohyby nohou, s obraty), roznožka a skrčka přes
kozu našíř, skrčka přes bednu našíř
- hrazda – náskok do vzporu, zákmihem seskok,
sešin, výmyk, přešvihy úhožmo ve vzporu, svis
vznesmo, svis střemhlav, vzepření závěsem
v podkolenní do vzporu jízdmo, sestava
- kladina D – různé druhy chůze s obraty,
rovnovážné
polohy,
náskoky,
seskoky,
jednoduché vazby a sestavy
- kruhy – komíhání ve svisu, svis vznesmo,
střemhlav, houpání, u záhupu seskok
RYTMICKÁ GYMNASTIKA převázně D,
cvičení s náčiním a hudbou, technika tanců
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Mezipředmětové
vztahy
OSV – mezilidské Přírodopis
vztahy,
komunikace, Dějepis
řešení
problémů Výchova ke zdraví
a rozhodovacích
Český jazyk
dovedností
Matematika
Průřezová témata

VGEMS – Evropa
a svět nás zajímá (sport
a sportovci v Evropě
a ve světě)
MKV – lidské vztahy

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

TĚLESNÁ VÝCHOVA
Školní výstupy
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
Žák:
- aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem,
- usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti,
- odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné
se sportovní etikou a zdravím,
- uplatňuje vhodné a bezpečné chování na
sportovištích, v přírodě, na silnici,
- předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim
svou činnost,
- naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví,
ochranu přírody při sportu.

6. ročník
Mezipředmětové
vztahy
POZNATKY Z TV A SPORTU
OSV
–mezilidské Přírodopis
- význam pohybu pro zdraví
vztahy,
komunikace, Dějepis
- terminologie
osvojovaných
pohybových řešení
problémů Výchova ke zdraví
činností
komunikace
při
pohybových a rozhodovacích
Český jazyk
činnostech, organizace TV
dovedností
Matematika
- hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a
VMEGS – Evropa
sportu, vhodné a nevhodné prostředí pro TV a
a svět nás zajímá (sport
sport,
a sportovci v Evropě
- praktický význam pojmů aktivní zdraví,
a ve světě)
zdravotní styl, zdravotně orientovaná tělesná
MKV – lidské vztahy
zdatnost, pohybový režim
- zásady jednání a chování v různém prostředí a
při různých činnostech
- historie a současnost sportu – významné soutěže
a sportovci,olympionismu
Učivo

PRŮPRAVNÁ,
KOMPENZAČNÍ,
VYROVNÁVACÍ A RELAXAČNÍ CVIČENÍ
- prevence a korekce jednostranného zatížení a
svalových dysbalancí
KONDIČNÍ CVIČENÍ
- s hudbou, s velkým míčem, švihadlem, tyčí,
plným
míčem,
overballem,
posilování
především vlastním tělem, kruhový provoz
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Průřezová témata

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

TĚLESNÁ VÝCHOVA
Školní výstupy
ČINNOSTI
OVLIVŇUJÍCÍ
ÚROVEŇ
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
Žák:
- chápe význam a použití motorických testů, testů
flexibility a testů svalových dysbalancí pro
průběžné
sledování
tělesné
zdatnosti,
pohyblivosti a stavu pohybového aparátu.
ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ
Žák:
- sleduje, eviduje a vyhodnotí určené prvky
pohybové činnosti,
- posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny,
- zorganizuje s dopomocí učitele turistickou akci
na úrovni školy.

6. ročník
Učivo
ÚPOLY
- význam, sebeobranné a bojové činnosti
- zásady bezpečnosti
- přetahy, přetlaky, pády vzad, střehové postoje

Mezipředmětové
vztahy
OSV
–mezilidské Přírodopis
vztahy,
komunikace, Dějepis
řešení
problémů Výchova ke zdraví
a rozhodovacích
Český jazyk
dovedností
Matematika
Průřezová témata

BRUSLENÍ
VMEGS – Evropa
- dle přírodních podmínek, jízda vpřed, vzad,
a svět nás zajímá (sport
zastavení, obraty, překládání, zábavná cvičení
a sportovci v Evropě
- H – utkání v ledním hokeji
a ve světě)
MOTORICKÉ TESTY A TESTY SVALOVÉ MKV – lidské vztahy
NEROVNOVÁHY
- Eurotest, Fittest, testy svalových dysbalancí
TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ
- příprava turistické akce
- přesun do terénu a uplatňování pravidel
bezpečnosti silničního provozu v roli chodce
- chůze se zátěží v mírně náročném terénu
- ochrana přírody
- základy orientačního běhu
- dokumentace z turistické akce
KOMUNIKACE V TV
- tělocvičné názvosloví osvojovaných činností
- pravidla hodnocení sportovních výkonů
- pravidla sportovních her a soutěží
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ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

TĚLESNÁ VÝCHOVA

7. ročník

Školní výstupy

Učivo

SPORTOVNÍ HRY
ČINNOSTI
OVLIVŇUJÍCÍ
ÚROVEŇ
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ,
ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ
Žák:
- zvládá v souladu s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je
aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech,
- rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora,
- orientuje se v základních pravidlech a
smluvených gestech rozhodčích u osvojovaných
sportovních her,
- podílí se na řízení a rozhodování v pohybových
hrách, dodržuje vzájemnou pomoc,
- jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a
soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje,
- naplňuje základní olympijské myšlenky (čestné
soupeření, pomoc handicapovaným, respekt
k opačnému pohlaví, ochrana přírody při sportu),
- dodržuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví,
- zařazuje před pohybovou činností základní
přípravu organismu, i uklidnění organismu po
ukončení činnosti,
- reaguje na pokyny k vlastnímu provedení
pohybové činnosti.

- FLORBAL – historie vzniku, HČJ – herní
činnosti jednotlivce (držení hokejky, základní
postoj, driblink, vedení míčku, střelba), činnosti
brankáře, HK – herní kombinace a HS – herní
systémy (útočné a obranné), modifikované hry,
utkání podle pravidel
- BASKETBAL –původ hry, HČJ (přihrávky
jednoruč, obouruč, střelba, driblink, dvojtakt,
uvolňování bez míče a s míčem), HK (útočná –
hoď a běž, obranná – proklouzávání), HS
(osobní
obranný,
zónový),
utkání
se
zjednodušenými pravidly
- FOTBAL – historie vzniku, HČJ (přihrávka,
zpracování míče, vedení míče, vhazování,
střelba, uvolňování, činnost brankáře), HK
(útočná – přihrej a běž, obranná – zajišťování a
přebírání), základy HS (postupný útok, rychlý
protiútok) utkání, pravidla
- VOLEJBAL – historie vzniku, HČJ (odbití
obouruč vrchem a spodem, odbití jednoruč,
podání spodní a vrchní, přihrávka, nahrávka),
HK (postavení při podání, při příjmu podání, ve
hře) HS (střední u sítě nahrávačem, utkání,
pravidla
- DOPLŇKOVÉ S. HRY – ringo, frisbee, lakros,
házená, baseball
- POHYBOVÉ HRY pro rozvoj kondičních a
koordinačních
schopností,
zdokonalování
pohyb. dovedností, pro rozvoj pohyb.
představivosti,
tvořivosti
a
fantazie,
psychomotorické, soutěživé, bojové,

242

Mezipředmětové
vztahy
OSV – mezilidské Přírodopis
vztahy, komunikace,
Dějepis
Český jazyk
MKV – lidské vztahy
Matematika
Průřezová témata

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

TĚLESNÁ VÝCHOVA
Školní výstupy
ČINNOSTI
OVLIVŇUJÍCÍ
ÚROVEŇ
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ,
ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ
Žák:
- zvládá v souladu s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je
aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech,
- sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí, pokouší se hledat
možnosti jejich zlepšení,
- používá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka,
- naplňuje základní olympijské myšlenky (čestné
soupeření, pomoc handicapovaným, respekt
k opačnému pohlaví, ochrana přírody při sportu)
- dodržuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví,
- zařazuje před pohybovou činností základní
přípravu organismu, i uklidnění organismu po
ukončení činnosti,
- reaguje na pokyny k vlastnímu provedení
pohybové činnosti,
- zvládá základní pravidla soutěží, rozhodování o
umístění v atletických disciplinách, ve sportovní
gymnastice.

7. ročník
Mezipředmětové
vztahy
ATLETIKA
OSV – mezilidské Přírodopis
- běh – běžecká abeceda, osvojování techniky vztahy, komunikace,
Dějepis
běhu rychlého a vytrvalého, nízký a polovysoký
Český jazyk
MKV – lidské vztahy
start,sprint 60 m, vytrvalý běh po dráze D 600
Matematika
m, H 800 m, běh v terénu do 20 minut, štafetová
předávka, závody štafet, základy překážkového
běhu, Cooperův test
- skok – do dálky krokem, do výšky flopem
- hod – kriketovým míčkem z místa, z rozběhu
- seznámení se základními pravidly jednotlivých
disciplín, evidence a hodnocení výkonů
(bodovací tabulky)
SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
- akrobacie – kotoul vpřed, vzad a jejich varianty,
stoj na lopatkách, stoj na hlavě, stoj na rukou,
přemet stranou, rovnovážné polohy v postojích,
skoky na místě, sestavy
- přeskoky – skoky odrazem z trampolínky (s
pohyby nohou, s obraty), roznožka a skrčka přes
kozu našíř, skrčka přes bednu našíř
- hrazda – náskok do vzporu, zákmihem seskok,
sešin, výmyk, přešvihy úhožmo ve vzporu, svis
vznesmo, svis střemhlav, vzepření závěsem
v podkolenní do vzporu jízdmo, sestava
- kladina D – různé druhy chůze s obraty,
rovnovážné
polohy,
náskoky,
seskoky,
jednoduché vazby a sestavy
- kruhy – komíhání ve svisu, svis vznesmo,
střemhlav, houpání, u záhupu seskok
RYTMICKÁ GYMNASTIKA převázně D,
cvičení s náčiním a hudbou, technika tanců
Učivo

243

Průřezová témata

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

TĚLESNÁ VÝCHOVA

7. ročník
Mezipředmětové
vztahy
OSV – mezilidské Přírodopis
vztahy, komunikace,
Dějepis
pohybových
Český jazyk
MKV– lidské vztahy
pohybových
Matematika

Školní výstupy

Učivo

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
Žák:
- aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem,
- usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti,
- odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné
se sportovní etikou a zdravím,
- uplatňuje vhodné a bezpečné chování na
sportovištích, v přírodě, na silnici,
- předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim
svou činnost,
- naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví,
ochranu přírody při sportu.

POZNATKY Z TV A SPORTU
- význam pohybu pro zdraví
- terminologie
osvojovaných
činností
komunikace
při
činnostech, organizace TV
- hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a
sportu, vhodné a nevhodné prostředí pro TV a
sport,
- praktický význam pojmů aktivní zdraví,
zdravotní styl, zdravotně orientovaná tělesná
zdatnost, pohybový režim
- zásady jednání a chování v různém prostředí a
při různých činnostech
- historie a současnost sportu – významné soutěže
a sportovci,olympionismu
PRŮPRAVNÁ,
KOMPENZAČNÍ,
VYROVNÁVACÍ A RELAXAČNÍ CVIČENÍ
- prevence a korekce jednostranného zatížení a
svalových dysbalancí

KONDIČNÍ CVIČENÍ
- s hudbou, s velkým míčem, švihadlem, tyčí,
plným
míčem,
overballem,
posilování
především vlastním tělem, kruhový provoz
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Průřezová témata

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

TĚLESNÁ VÝCHOVA

7. ročník

Školní výstupy

Učivo

ČINNOSTI
OVLIVŇUJÍCÍ
ÚROVEŇ
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
Žák:
- chápe význam a použití motorických testů, testů
flexibility a testů svalových dysbalancí pro
průběžné
sledování
tělesné
zdatnosti,
pohyblivosti a stavu pohybového aparátu.

ÚPOLY
- význam, sebeobranné a bojové činnosti,
- zásady bezpečnosti
- přetahy, přetlaky, pády vzad, střehové postoje.
BRUSLENÍ
- dle přírodních podmínek, jízda vpřed, vzad,
zastavení, obraty, překládání, zábavná cvičení,
- H – utkání v ledním hokeji.
LYŽOVÁNÍ
- ve formě LVVZ, sjezdový výcvik – základní
techniky, specifické poznatky a návyky
(lyžařská výstroj a výzbroj, druhy lyží, údržba a
mazání lyží, zásady bezpečnosti na horách,
první pomoc
TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ
- příprava turistické akce
- přesun do terénu a uplatňování pravidel
bezpečnosti silničního provozu v roli chodce
- chůze se zátěží v mírně náročném terénu
- ochrana přírody
- dokumentace z turistické akce

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ
Žák:
- sleduje, eviduje a vyhodnotí určené prvky
pohybové činnosti,
- posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny,
- zorganizuje s dopomocí učitele turistickou akci
na úrovni školy.

MOTORICKÉ TESTY A TESTY SVALOVÉ
NEROVNOVÁHY
- Eurotest, Fittest, testy svalových dysbalancí
KOMUNIKACE V TV
- tělocvičné názvosloví osvojovaných činností
- pravidla hodnocení sportovních výkonů
- pravidla sportovních her a soutěží
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Mezipředmětové
vztahy
OSV – mezilidské Přírodopis
vztahy, komunikace,
Dějepis
Český jazyk
MKV– lidské vztahy
Matematika
Průřezová témata

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

TĚLESNÁ VÝCHOVA

8. ročník

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

SPORTOVNÍ HRY
ČINNOSTI
OVLIVŇUJÍCÍ
ÚROVEŇ
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ,
ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ
Žák:
- zvládá v souladu s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je
aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech,
- rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora,
- orientuje se v základních pravidlech a
smluvených gestech rozhodčích u osvojovaných
sportovních her,
- podílí se na řízení a rozhodování v pohybových
hrách, dodržuje vzájemnou pomoc,
- jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a
soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje,
- naplňuje základní olympijské myšlenky (čestné
soupeření, pomoc handicapovaným, respekt
k opačnému pohlaví, ochrana přírody při sportu),
- dodržuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví,
- zařazuje před pohybovou činností základní
přípravu organismu i uklidnění organismu po
ukončení činnosti,
- reaguje na pokyny k vlastnímu provedení
pohybové činnosti,
- zorganizuje jednoduché turnaje, závody, soutěže.

- FLORBAL – historie vzniku, HČJ – herní
činnosti jednotlivce (držení hokejky, základní
postoj, driblink, vedení míčku, střelba), činnosti
brankáře, HK – herní kombinace a HS – herní
systémy (útočné a obranné), modifikované hry,
utkání podle pravidel
- BASKETBA – původ hry, HČJ (přihrávky
jednoruč, obouruč, střelba, driblink, dvojtakt,
uvolňování bez míče a s míčem), HK (útočná –
hoď a běž, obranná – proklouzávání), HS
(osobní
obranný,
zónový),
utkání
se
zjednodušenými pravidly
- FOTBAL – historie vzniku, HČJ (přihrávka,
zpracování míče, vedení míče, vhazování,
střelba, uvolňování, činnost brankáře), HK
(útočná – přihrej a běž, obranná – zajišťování a
přebírání), základy HS (postupný útok, rychlý
protiútok) utkání, pravidla
- VOLEJBAL – historie vzniku, HČJ (odbití
obouruč vrchem a spodem, odbití jednoruč,
podání spodní a vrchní, přihrávka, nahrávka),
HK (postavení při podání, při příjmu podání, ve
hře) HS (střední u sítě nahrávačem, utkání,
pravidla
- DOPLŇKOVÉ S. HRY – ringo, frisbee, lakros,
házená, baseball
POHYBOVÉ HRY pro rozvoj kondičních a
koordinačních
schopností,
zdokonalování
pohyb. dovedností, pro rozvoj pohyb.
představivosti,
tvořivosti
a
fantazie,
psychomotorické, soutěživé, bojové,

OSV
–
rozvoj
schopností poznávání,
sebepoznání
a sebepojetí, mezilidské
vztahy,
komunikace,
kooperace a kompetice,
hodnoty
postoje,
praktická etika
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VDO–
formy
participace
občanů
v politickém životě

Mezipředmětové
vztahy
Přírodopis
Dějepis
Výchova ke zdraví
Český jazyk
Matematika

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

TĚLESNÁ VÝCHOVA

8. ročník

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

ČINNOSTI
OVLIVŇUJÍCÍ
ÚROVEŇ
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ,
ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ
Žák:
- zvládá v souladu s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je
aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech,
- sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí, pokouší se hledat
možnosti jejich zlepšení,
- používá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka,
- naplňuje základní olympijské myšlenky (čestné
soupeření, pomoc handicapovaným, respekt
k opačnému pohlaví, ochrana přírody při sportu),
- dodržuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví,
- zařazuje před pohybovou činností základní
přípravu organismu i uklidnění organismu po
ukončení činnosti,
- reaguje na pokyny k vlastnímu provedení
pohybové činnosti,
- zvládá základní pravidla soutěží, rozhodování o
umístění v atletických disciplinách, ve sportovní
gymnastice.

ATLETIKA
- běh – běžecká abeceda, osvojování techniky
běhu rychlého a vytrvalého, nízký a polovysoký
start,sprint 60 m, vytrvalý běh po dráze D 800
m, H 1000 m, běh v terénu do 20 minut,
štafetová předávka, závody štafet, základy
překážkového běhu, Cooperův test
- skok – do dálky krokem, do výšky flopem
- hod – kriketovým míčkem z místa, z rozběhu
- vrh koulí, D 3 kg, H 4 kg, koulařská abeceda,
vrh z místa, vrh se sunem
- seznámení se základními pravidly disciplín,
evidence a hodnocení výkonů (bodov. tabulky)
SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
- akrobacie – kotoul vpřed, vzad a jejich varianty,
stoj na lopatkách, stoj na hlavě, stoj na rukou,
přemet stranou, rovnovážné polohy v postojích,
skoky na místě, sestavy
- přeskoky – skoky odrazem z trampolínky (s
pohyby nohou, s obraty), roznožka a skrčka přes
kozu našíř, skrčka přes bednu našíř
- hrazda – náskok do vzporu, zákmihem seskok,
sešin, výmyk, přešvihy úhožmo ve vzporu, svis
vznesmo, svis střemhlav, vzepření závěsem
v podkolenní do vzporu jízdmo, sestava
- kladina D – chůze s obraty, rovnovážné polohy,
náskoky, seskoky, jednoduché vazby a sestavy
- kruhy – komíhání ve svisu, svis vznesmo,
střemhlav, houpání, u záhupu seskok
RYTMICKÁ GYMNASTIKA převázně D,
cvičení s náčiním a hudbou, technika tanců

OSV
–
rozvoj
schopností poznávání,
sebepoznání
a sebepojetí, mezilidské
vztahy,
komunikace,
kooperace a kompetice,
hodnoty
postoje,
praktická etika
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VDO
–
formy
participace
občanů
v politickém životě

Mezipředmětové
vztahy
Přírodopis
Dějepis
Výchova ke zdraví
Český jazyk
Matematika

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

TĚLESNÁ VÝCHOVA

8. ročník

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
Žák:
- aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem,
- usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti,
- odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné
se sportovní etikou a zdravím,
- uplatňuje vhodné a bezpečné chování na
sportovištích, v přírodě, na silnici,
- předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim
svou činnost,
- naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví,
ochranu přírody při sportu.

POZNATKY Z TV A SPORTU
- význam pohybu pro zdraví
- terminologie
osvojovaných
pohybových
činností
komunikace
při
pohybových
činnostech, organizace TV
- hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a
sportu, vhodné a nevhodné prostředí pro TV a
sport,
- praktický význam pojmů aktivní zdraví,
zdravotní styl, zdravotně orientovaná tělesná
zdatnost, pohybový režim
- zásady jednání a chování v různém prostředí a
při různých činnostech
- historie a současnost sportu – významné soutěže
a sportovci,olympionismu

OSV
–
rozvoj
schopností poznávání,
sebepoznání
a sebepojetí, mezilidské
vztahy,
komunikace,
kooperace a kompetice,
hodnoty
postoje,
praktická etika

PRŮPRAVNÁ,
KOMPENZAČNÍ,
VYROVNÁVACÍ A RELAXAČNÍ CVIČENÍ
- prevence a korekce jednostranného zatížení a
svalových dysbalancí
KONDIČNÍ CVIČENÍ
- s hudbou, s velkým míčem, švihadlem, tyčí,
plným
míčem,
overballem,
prosilování
především vlastním tělem, kruhový provoz
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VDO
–
formy
participace
občanů
v politickém životě

Mezipředmětové
vztahy
Přírodopis
Dějepis
Výchova ke zdraví
Český jazyk
Matematika

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

TĚLESNÁ VÝCHOVA
Školní výstupy
ČINNOSTI
OVLIVŇUJÍCÍ
ÚROVEŇ
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
Žák:
- chápe význam a použití motorických testů, testů
flexibility a testů svalových dysbalancí pro
průběžné
sledování
tělesné
zdatnosti,
pohyblivosti a stavu pohybového aparátu.

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ
Žák:
- sleduje, eviduje a vyhodnotí určené prvky
pohybové činnosti,
- posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny,
- zorganizuje s dopomocí učitele turistickou akci
na úrovni školy.

8. ročník
Mezipředmětové
vztahy
ÚPOLY
OSV
–
rozvoj Přírodopis
- význam, sebeobranné a bojové činnosti
schopností poznávání, Dějepis
- zásady bezpečnosti
sebepoznání
Výchova ke zdraví
- přetahy, přetlaky, pády vzad, střehové postoje
a sebepojetí, mezilidské Český jazyk
vztahy,
komunikace,
BRUSLENÍ
kooperace a kompetice,
- dle přírodních podmínek, jízda vpřed, vzad, hodnoty
postoje,
zastavení, obraty, překládání, zábavná cvičení
praktická etika
- H – utkání v ledním hokeji
VDO–
formy
participace
občanů
MOTORICKÉ TESTY A TESTY SVALOVÉ
v politickém životě
NEROVNOVÁHY
- Eurotest, Fittest, testy svalových dysbalancí
Učivo

TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ
- příprava turistické akce
- přesun do terénu a uplatňování pravidel
bezpečnosti silničního provozu v roli chodce
- chůze se zátěží v mírně náročném terénu
- ochrana přírody
- základy orientačního běhu
- dokumentace z turistické akce
KOMUNIKACE V TV
- tělocvičné názvosloví osvojovaných činností
- pravidla hodnocení sportovních výkonů
- pravidla sportovních her a soutěží
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Průřezová témata

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

TĚLESNÁ VÝCHOVA

9. ročník

Školní výstupy

Učivo

SPORTOVNÍ HRY
ČINNOSTI
OVLIVŇUJÍCÍ
ÚROVEŇ
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ,
ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ
Žák:
- zvládá v souladu s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je
aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech,
- rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora,
- orientuje se v základních pravidlech a
smluvených gestech rozhodčích u osvojovaných
sportovních her,
- podílí se na řízení a rozhodování v pohybových
hrách, dodržuje vzájemnou pomoc,
- jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a
soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje,
- naplňuje základní olympijské myšlenky (čestné
soupeření, pomoc handicapovaným, respekt
k opačnému pohlaví, ochrana přírody při sportu),
- dodržuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví,
- zařazuje před pohybovou činností základní
přípravu organismu i uklidnění organismu po
ukončení činnosti,
- reaguje na pokyny k vlastnímu provedení
pohybové činnosti,
- zorganizuje jednoduché turnaje, závody, soutěže.

- FLORBAL – historie vzniku, HČJ – herní
činnosti jednotlivce (držení hokejky, základní
postoj, driblink, vedení míčku, střelba), činnosti
brankáře, HK – herní kombinace a HS – herní
systémy (útočné a obranné), modifikované hry,
utkání podle pravidel
- BASKETBAL – původ hry, HČJ (přihrávky
jednoruč, obouruč, střelba, driblink, dvojtakt,
uvolňování bez míče a s míčem), HK (útočná –
hoď a běž, obranná – proklouzávání), HS
(osobní
obranný,
zónový),
utkání
se
zjednodušenými pravidly
- FOTBAL – historie vzniku, HČJ (přihrávka,
zpracování míče, vedení míče, vhazování,
střelba, uvolňování, činnost brankáře), HK
(útočná – přihrej a běž, obranná – zajišťování a
přebírání), základy HS (postupný útok, rychlý
protiútok) utkání, pravidla
- VOLEJBAL – historie vzniku, HČJ (odbití
obouruč vrchem a spodem, odbití jednoruč,
podání spodní a vrchní, přihrávka, nahrávka),
HK (postavení při podání, při příjmu podání, ve
hře) HS (střední u sítě nahrávačem, utkání,
pravidla
- DOPLŇKOVÉ S. HRY – ringo, frisbee, lakros,
házená, baseball
- POHYBOVÉ HRY pro rozvoj kondičních a
koordinačních
schopností,
zdokonalování
pohyb. dovedností, pro rozvoj pohyb.
představivosti,
tvořivosti
a
fantazie,
psychomotorické, soutěživé, bojové,
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Mezipředmětové
vztahy
OSV–
rozvoj Přírodopis
schopností poznávání, Dějepis
sebepoznání
Výchova ke zdraví
a sebepojetí,
Český jazyk
komunikace, kooperace Matematika
a kompetice, řešení
problémů
a rozhodovacích
dovedností
Průřezová témata

VMEGS – objevujeme
Evropu a svět (sport
a sportovci
v Evropě
a ve světě)

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

TĚLESNÁ VÝCHOVA

9. ročník

Školní výstupy

Učivo

ČINNOSTI
OVLIVŇUJÍCÍ
ÚROVEŇ
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ,
ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ
Žák:
- zvládá v souladu s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je
aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech,
- sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí, pokouší se hledat
možnosti jejich zlepšení,
- používá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka,
- naplňuje základní olympijské myšlenky (čestné
soupeření, pomoc handicapovaným, respekt
k opačnému pohlaví, ochrana přírody při sportu),
- dodržuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví,
- zařazuje před pohybovou činností základní
přípravu organismu i uklidnění organismu po
ukončení činnosti,
- reaguje na pokyny k vlastnímu provedení
pohybové činnosti,
- zvládá základní pravidla soutěží, rozhodování o
umístění v atletických disciplinách, ve sportovní
gymnastice.

ATLETIKA
- běh – běžecká abeceda, osvojování techniky
běhu rychlého a vytrvalého, nízký a polovysoký
start,sprint 60 m, vytrvalý běh po dráze D 800
m, H 1000 m, běh v terénu do 20 minut,
štafetová předávka, závody štafet, základy
překážkového běhu, Cooperův test
- skok – do dálky krokem, do výšky flopem
- hod – kriketovým míčkem z místa, z rozběhu
- vrh koulí, D 3 kg, H 4 kg, koulařská abeceda,
vrh z místa, vrh se sunem
- seznámení se základními pravidly disciplín,
evidence a hodnocení výkonů (bodov. tabulky)
SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
- akrobacie – kotoul vpřed, vzad a jejich varianty,
stoj na lopatkách, stoj na hlavě, stoj na rukou,
přemet stranou, rovnovážné polohy v postojích,
skoky na místě, sestavy
- přeskoky – skoky odrazem z trampolínky (s
pohyby nohou, s obraty), roznožka a skrčka přes
kozu našíř, skrčka přes bednu našíř
- hrazda – náskok do vzporu, zákmihem seskok,
sešin, výmyk, přešvihy úhožmo ve vzporu, svis
vznesmo, svis střemhlav, vzepření závěsem
v podkolenní do vzporu jízdmo, sestava
- kladina D – chůze s obraty, rovnovážné polohy,
náskoky, seskoky, jednoduché vazby a sestavy
- kruhy – komíhání ve svisu, svis vznesmo,
střemhlav, houpání, u záhupu seskok
RYTMICKÁ GYMNASTIKA převázně D,
cvičení s náčiním a hudbou, technika tanců
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Mezipředmětové
vztahy
OSV–
rozvoj Přírodopis
schopností poznávání, Dějepis
sebepoznání
Výchova ke zdraví
a sebepojetí,
Český jazyk
komunikace, kooperace Matematika
a kompetice, řešení
problémů
a rozhodovacích
dovedností
Průřezová témata

VMEGS – objevujeme
Evropu a svět (sport
a sportovci
v Evropě
a ve světě)
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TĚLESNÁ VÝCHOVA

9. ročník

Školní výstupy

Učivo

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
Žák:
- aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem,
- usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti,
- odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné
se sportovní etikou a zdravím,
- uplatňuje vhodné a bezpečné chování na
sportovištích, v přírodě, na silnici,
- předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim
svou činnost,
- naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví,
ochranu přírody při sportu.

POZNATKY Z TV A SPORTU
- význam pohybu pro zdraví
- terminologie
osvojovaných
pohybových
činností
komunikace
při
pohybových
činnostech, organizace TV
- hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a
sportu, vhodné a nevhodné prostředí pro TV a
sport,
- praktický význam pojmů aktivní zdraví,
zdravotní styl, zdravotně orientovaná tělesná
zdatnost, pohybový režim
- zásady jednání a chování v různém prostředí a
při různých činnostech
- historie a současnost sportu – významné soutěže
a sportovci,olympionismu
PRŮPRAVNÁ,
KOMPENZAČNÍ,
VYROVNÁVACÍ A RELAXAČNÍ CVIČENÍ
- prevence a korekce jednostranného zatížení a
svalových dysbalancí
KONDIČNÍ CVIČENÍ
- s hudbou, s velkým míčem, švihadlem, tyčí,
plným
míčem,
overballem,
prosilování
především vlastním tělem, kruhový provoz
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Mezipředmětové
vztahy
OSV–
rozvoj Přírodopis
schopností poznávání, Dějepis
sebepoznání
Výchova ke zdraví
a sebepojetí,
Český jazyk
komunikace, kooperace Matematika
a kompetice, řešení
problémů
a rozhodovacích
dovedností
Průřezová témata

VMEGS – objevujeme
Evropu a svět (sport a
sportovci v Evropě a ve
světě)
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TĚLESNÁ VÝCHOVA

9. ročník

Mezipředmětové
vztahy
ČINNOSTI
OVLIVŇUJÍCÍ
ÚROVEŇ ÚPOLY
OSV–
rozvoj Přírodopis
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
- význam, sebeobranné a bojové činnosti
schopností poznávání, Dějepis
Žák:
- zásady bezpečnosti
sebepoznání
Výchova ke zdraví
- chápe význam a použití motorických testů, testů - přetahy, přetlaky, pády vzad, střehové postoje
a sebepojetí,
Český jazyk
flexibility a testů svalových dysbalancí pro
komunikace, kooperace Matematika
průběžné
sledování
tělesné
zdatnosti, BRUSLENÍ
a kompetice, řešení
pohyblivosti a stavu pohybového aparátu.
- dle přírodních podmínek, jízda vpřed, vzad, problémů
zastavení, obraty, překládání, zábavná cvičení
a rozhodovacích
- H – utkání v ledním hokeji
dovedností
Školní výstupy

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ
Žák:
- sleduje, eviduje a vyhodnotí určené prvky
pohybové činnosti,
- posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny,
- zorganizuje s dopomocí učitele turistickou akci
na úrovni školy.

Učivo

Průřezová témata

VMEGS – objevujeme
MOTORICKÉ TESTY A TESTY SVALOVÉ
Evropu a svět (sport
NEROVNOVÁHY
a sportovci
v Evropě
- Eurotest, Fittest, testy svalových dysbalancí
a ve světě)
TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ
- příprava turistické akce
- přesun do terénu a uplatňování pravidel
bezpečnosti silničního provozu v roli chodce
- chůze se zátěží v mírně náročném terénu
- ochrana přírody
- základy orientačního běhu
- dokumentace z turistické akce
KOMUNIKACE V TV
- tělocvičné názvosloví osvojovaných činností
- pravidla hodnocení sportovních výkonů
- pravidla sportovních her a soutěží
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5.9 Člověk a svět práce
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je realizována v rámci povinných vyučovacích
předmětůPracovní činnosti a Volba povolání.

5.9.1 Pracovní činnosti
Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni
Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.
Výuka má na 1. stupni výhradně činnostní charakter. Činnosti směřují především k vytvoření
základních pracovních dovedností a návyků, schopnosti plánovat a organizovat svou činnost
v týmu i při samostatné práci. Žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti
a hygieny při práci. Koncepce předmětu umožňuje navazovat na výuku Matematiky, Prvouky,
Vlastivědy, Přírodovědy.
Vzdělávací obsah předmětu zahrnuje čtyři tematické okruhy:
- Práce s drobným materiálem – žáci pracují s přírodním i technickým materiálem, papírem
a kartónem, modelovací hmotou, poznávají a porovnávají vlastnosti jednotlivých materiálů,
pracují s vhodnými nástroji a pomůckami,
- Konstrukční činnosti – žáci pracují s různými druhy stavebnic, sestavují prostorové modely,
pracují s návodem, předlohou, náčrtem,
- Pěstitelské práce – při pokusech a pozorováních žáci poznávají podmínky pro život rostlin,
pečují o pokojové rostliny, vedou záznamy o práci a pokusech,
- Příprava pokrmů – seznamují se se základními pravidly stolování a společenského chování.
Předmět Pracovní činnosti je na 1. stupni realizován převážně v kmenové třídě. Časová dotace
pro 1. – 5. ročník je jedna vyučovací hodina týdně.Obsah učiva a je určen všem žákům, proto
není nutné dělit třídu na chlapce a dívky. Vhodnou formou práce je práce ve dvojicích
nebo menších skupinách.
Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni
Výuka v předmětu Pracovní činnosti je zaměřena na praktické pracovní dovednosti a návyky
v oblasti pěstitelství, techniky a péče o domácnost. Doplňuje celé základní vzdělávání
o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti.
Předmět se dělí do tematických okruhů pěstitelské práce a chovatelství, technické práce a
příprava pokrmů.
V pěstitelských pracích se žáci seznamují s jednoduchými pracovními postupy při pěstování
rostlin a péčí o ně. Poznává pravidla chovu drobného zvířectva v domácnosti.
V technických pracích se obeznámí se základy kótování, rýsování technických výkresů, druhy
materiálů (dřevo, kov, plast), základy obrábění dřeva. Vyšší ročníky pracují se různorodým
materiálem – kombinovaná práce.
V tematickém okruhu příprava pokrmů se seznámí s potravinami a přípravou studené a teplé
kuchyně.
Předmět Pracovní činnosti je vyučován v 6., 7. a 8. ročníku. Časová dotace předmětu je
1hodina týdně v každém ročníku.
6. třída - 1 hodina - první pololetí chlapci, druhé pololetí děvčata - pěstitelství a chovatelství
první pololetí děvčata, druhé pololetí chlapci - technické práce
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7. třída - 1 hodina - děvčata - vaření
chlapci - pěstitelství a chovatelství
8. třída - 1 hodina - děvčata - pěstitelství a chovatelství
chlapci - technické práce
Pokud jsou ve třídě nevyvážené počty chlapců a děvčat, rozdělí se třída na polovinu.
Pěstitelství je vyučováno na školní zahradě nebo ve třídě, technické práce ve školní dílně,
příprava pokrmů ve cvičné kuchyni.
Do vyučovacího předmětu Pracovní činnosti jsou zařazena průřezová témata Osobnostní
a sociální výchova, Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana
a Environmentální výchova.
Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu Pracovní činnosti
Kompetence k učení
Učitel:
- vede žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací,
- vede žáky ke správnému používání odborné terminologie,
- vede žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných informací.
Kompetence k řešení problémů
Učitel:
- zařazuje metody, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí k závěrům a vyhodnocují
získaná fakta.
Kompetence komunikativní
Učitel:
- využívá práce ve skupinách, která je založena na komunikaci mezi žáky, respektování
názorů druhých, na diskuzi,
- umožňuje prezentaci práce žáků, žáci mají možnost sami zhodnotit výsledky své práce
a reagovat na hodnocení ostatních, argumentovat, přijmout kritiku.
Kompetence sociální a personální
Učitel:
- využívá skupinového vyučování a tím vede žáky ke spolupráci při řešení problémů,
- vede žáky k zodpovědnosti za svou práci.
Kompetence občanské
Učitel:
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování,
- 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 na zahradě a
s dostupným pracovním nářadím,
- zadává úkoly tak, aby měli žáci možnost si práci sami organizovat, navrhnout postup a
časový rozvrh.
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PRACOVNÍ ČINNOSTI

1. ročník

Mezipředmětové
vztahy
Žák:
PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
EV – lidské aktivity Matematika
- podle slovního návodu vytváří jednoduchými - práce s papírem – překládání, stříhání, lepení, a problémy
životního Český jazyk
postupy různé výrobky,
trhání
prostředí
Hudební výchova
- poznává vlastnosti používaných materiálů,
- výroba jednoduchých dárků, ozdob, bytových
- snaží se uvažovat o různých možnostech
dekorací, korálků, přívěsků z přírodnin
využití materiálů a nakládat s nimi šetrně
- modelování
- pracuje pozorně a opatrně,
- z různých drobných materiálů vyrábění
- volí vhodné pracovní postupy, snaží se
masek, loutek a panenek
uplatňovat vlastní nápady a tvořivost,
- při práci udržuje pořádek na pracovišti,
- spolupracuje se spolužáky a chová se k nim
citlivě
Školní výstupy

Žák:
- seznamuje se základními nástroji a
pomůckami,
- provádí pozorování přírody - aktuální stav
počasí,
- zaznamenává a hodnotí výsledky pozorování,
- pečuje o nenáročné rostliny (zálivka,
odstraňování odumřelých částí),
- seznamuje se zahradnickým náčiním a
pomůckami,
Žák:
- prostře stůl pro dvě osoby,
- rozezná slavnostní a běžné stolování,
- vhodně se chová u stolu.

Učivo

PĚSTITELSKÉ PRÁCE
- setí semen
- zápisy a pozorování klíčení
- péče o pokojové květiny

PŘÍPRAVA POKRMŮ
- stolování – servírovací nádobí
- prostření stolu – běžné, sváteční
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PRACOVNÍ ČINNOSTI
Školní výstupy
Žák:
- udržuje pořádek a dodržuje bezpečnost při
práci,
- provádí základní praktické činnosti s papírem
a kartonem,
- promyšleně a úsporně skládá, stříhá a lepí,
- poznává vlastnosti modelovací hmoty,
- umí svou práci naplánovat, vybrat vhodný
materiál,
- zdokonaluje jemnou motoriku,
- rozvíjí estetické cítění,
- zvládá šití předním stehem.

2. ročník
Učivo

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
OSV – kreativita
- zásady bezpečnosti v prac. činnostech
MKV – lidské vztahy
- práce s papírem a kartonem - příprava zboží
pro obchodování, skládání, stříhání, lepení,
drobné dárky k různým příležitostem, figurky
z krabiček, dopravní značky
- práce s modelovací hmotou - ovoce, zelenina,
lesní zvířata, vánoční a velikonoční ozdoby
- práce s přírodním materiálem - kaštany,
žaludy, ořechovými skořápkami a slámou
- práce s textilem - šití předním stehem

Žák:
KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
- ovládá jednoduché pracovní postupy, provádí - hry se stavebnicemi - stavby podle předlohy,
jednoduché montážní a demontážní práce.
rozlišování těles podle tvaru, stavby podle
fantazie, modely strojů podle předlohy ze
stavebnic
Žák:
PĚSTITELSKÉ PRÁCE
- lisuje a poznává jarní květiny,
- herbář z jarních květin
- poznává pěstitelský materiál, nářadí, pomůcky - modelování nářadí používaných řemeslníky
a správně s nimi pracuje.
Žák:
- učí se základům stolování.

Průřezová témata

PŘÍPRAVA POKRMŮ
- příprava jednoduchého pokrm
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PRACOVNÍ ČINNOSTI
Školní výstupy
Žák:
- se seznamuje s nástroji a pomůckami a
s účelem jejich použití, dodržuje zásady
bezpečnosti,
- vyrábí masky,
- vyrábí vánoční ozdoby a přání,
- vyrábí jednoduché ozdoby na Velikonoce,
- vyrábí záložky do knihy,
- modeluje výrobky, které probírá v jiných
předmětech,
- užívá přírodniny na výrobek pro výzdobu tř.,
- přišívá knoflík, ušije jednoduchý výrobek
z textilu.

3. ročník
Učivo
PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
- práce s papírem a kartonem
- práce s modelovací hmotou
- práce s přírodním materiálem
- práce s textilem

Žák:
KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
- sestavuje jednoduchý model podle předlohy i - práce montážní a demontážní
podle vlastní představy, vytvoří plošné i
prostorové kompozice ze stavebnicových
prvků.
Žák:
- vysazuje rostliny, kypří půdu a zalévá.

PĚSTITELSKÉ PRÁCE
- ošetřování pokojových rostlin ve třídě a na
chodbě
- úprava půdy před setím
- setí semena do řádku
Žák:
PŘÍPRAVA POKRMŮ
- uplatňuje zásady společenského chování u - příprava jednoduchého pohoštění pro
stolu.
slavnostní příležitosti
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OSV – rozvoj schopnosti Český jazyk
poznávání, sebepoznání a Prvouka
sebepojetí
Matematika
Hudební výchova
MKV – lidské vztahy

ŠVP Škola pro život

Základní škola Fryšták

PRACOVNÍ ČINNOSTI
Školní výstupy
Žák:
- vyrábí výrobek z různých druhů papírů
k výzdobě třídy,
- zhotovuje výrobek z drobného materiálu jako
dárek,
- zhotoví výrobek pro vánoční výzdobu,
- zhotoví výrobek z keramické hlíny jako dárek,
- vyšije obrázek křížkovým stehem, umí přišít
různé druhy knoflíků,
- vyzdobí kraslici, zhotoví výrobek na
velikonoční výzdobu,
- zhotoví výrobek ze sádry jako dárek,
- zhotoví výrobek z keramické hlíny jako dárek
ke Dni matek.
Žák:
- samostatně pracuje se stavebnicí dle předlohy i
fantazie.
Žák:
- samostatně ošetřuje a přesazuje pokojovou
- rostlinu.
Žák:
- s dopomocí peče a nazdobí vánoční pečivo.

4. ročník
Učivo
PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
- zásady bezpečnosti v pracovních činnostech
- práce s papírem a kartonem
- projekt – podzimní den
- projekt – zimní den
- práce s keramickou hmotou
- práce s textiliemi
- projekt – jarní den
- lidové zvyky a tradice
- práce s modelovací hmotou

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
- práce montážní a demontážní
PĚSTITELSKÉ PRÁCE
- provádění jednoduchých pěstitelských
- činnosti a správné zacházení s pěstitelským
materiálem a pomůckami na školním
pozemku i ve třídě
PŘÍPRAVA POKRMŮ
- úprava stolu k vánoční oslavě
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PRACOVNÍ ČINNOSTI
Školní výstupy
Žák:
- poznává různé druhy papírů a pracuje s nimi,
- využívá již získaných zkušeností o keramické
hlíně a pracuje s ní,
- glazuje již vyrobenou práci,
- připravuje si dárek k Vánocům a při jeho
výrobě dbá na bezpečnost a hygienu práce,
- vyrobí dárek pro děti k zápisu, vyšije obrázek
křížkovým stehem,
- vyrábí výrobek s velikonoční tématikou,
poznává funkčnost a účelovost výrobku,
- pracuje s různými druhy materiálu podle
slovního návodu.

5. ročník
Učivo
PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
- zásady bezpečnosti v pracovních činnostech
- práce s papírem a kartonem
- práce s keramickou hlínou
- projekt – podzim
- projekt – zima
- práce s textilem
- projekt – jaro
- lidové zvyky a tradice
- práce s přírodním materiálem

Žák:
- sestaví model ze stavebnice,
- vyrobí prostorový model různým tvarů.

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
- práce montážní a demontážní
- práce s jednoduchým náčrtem
- - poskytnutí první pomoci
Žák:
PĚSTITELSKÉ PRÁCE
- ošetřuje a okopává vysazené rostliny na - péče o rostliny
záhonu,
- pozorování rostlin
- ošetřuje pokojové rostliny ve třídě,
- seznámí se s podmínkami k jejich pěstování
pokojových rostlin,
- připraví záhon a zasadí rostliny.
Žák:
PŘÍPRAVA POKRMŮ
- připraví jednoduché jídlo a osvojuje si pravidla - připraví jednoduché jídlo
správného stolování a společenského chování,
- připraví samostatně pokrm studené kuchyně.

260

Průřezová témata

Mezipředmětové
vztahy
Český jazyk
Přírodověda
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PRACOVNÍ ČINNOSTI - PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ
Školní výstupy
Žák:
- umí orientačně popsat složení půdy,
- dokáže půdu zpracovat na podzim a na jaře,
- zhodnotí
význam
kompostu
a
hnojiv
při pěstování rostlin,
- dokáže rozlišit druhy nářadí a zná jejich využití,
- správně zachází s používaným nářadím.
Žák:
- zná v čem je podstatný rozdíl mezi osivem
a sadbou,
- umí popsat postup pěstování a sklizně
jednotlivých druhů zeleniny,
- pozná jednotlivé druhy zeleniny.
Žák:
- pozná pěstované květiny na školním pozemku,
- vhodně pečuje o pokojové rostliny ve škole,
- pečuje o zeleň v okolí školy,

6. ročník
Učivo

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO PĚSTOVÁNÍ
- zpracování půdy, nářadí
- výživa rostlin, kompostování

ZELENINA
- osivo a sadba
- pěstování vybraných druhů zeleniny
- charakteristika a dělení zeleniny

OKRASNÉ ROSTLINY
- poznávání druhů pěstovaných na školním
pozemku
- používání okrasných rostlin v interiérech
a exteriérech
- péče o zeleň
Žák:
LÉČIVÉ ROSTLINY, KOŘENÍ
- zná některé léčivky a jejich účinky v lidovém - léčivé účinky rostlin
léčitelství.
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Mezipředmětové
vztahy
EV
–
základní Přírodopis
podmínky života, lidské Zeměpis
aktivity a problémy
životního prostředí
Průřezová témata

Přírodopis
Pracovní činnosti
příprava pokrmů

Přírodopis

Přírodopis

-
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PRACOVNÍ ČINNOSTI –TECHNICKÉ PRÁCE

6. ročník

Školní výstupy
Žák:
- je seznámen s řádem učebny, bezpečností
a hygienou práce,
- zná zásady poskytnutí první pomoci,
- rozeznává různé druhy materiálu (dřevo, kov,
plasty),
- zná druhy dřeva a jeho složení,
- načrtne jednoduchý náčrtek výrobku,
- umí základy kótování,
- sestrojí jednoduchý výkres,
- zvládá základní postupy při opracování dřeva:
měření, orýsování, řezání, broušení,
- používá vhodné pracovní pomůcky, nástroje,
rozeznává základní nářadí pro opracování
materiálů.

Učivo
organizace a bezpečnost práce
vlastnosti materiálu: dřevo
využití materiálu v praxi
technický náčrt, výkres a technické informace
pracovní postupy při práci se dřevem
zpracování dřeva – měření, řezání, pilování
- spojování materiálu
-
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Mezipředmětové
vztahy
VDO – občan, občanská Občanská výchova
společnost a stát (osobní Přírodopis
odpovědnost)
Matematika
Výtvarná výchova
VDO
–
principy
demokracie jako formy
vlády
a
způsobu
rozhodování
(dodržování předpisů a
norem)
Průřezová témata
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PRACOVNÍ ČINNOSTI - PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ
Školní výstupy
Žák:
- dokáže půdu zpracovat na podzim a na jaře před
setím a výsadbou a v průběhu vegetačního
období,
- umí ošetřovat kompost v průběhu roku,
- správně zachází s používaným nářadím,
- umí popsat základní ochranu proti vybraným
škůdcům a chorobám,
- vysvětlí klady mechanického způsobu likvidace
plevelů a porovná s chemickým způsobem.
Žák:
- pozná jednotlivé druhy zeleniny,
- vysvětlí rozdíly a výhody pařeniště, skleníku,
fóliovníku,
- umí popsat postup pěstování a sklizně
jednotlivých druhů zeleniny,
- shrne význam pěstování zeleniny pro člověka
a jeho zdraví.
Žák:
- pozná běžné druhy okrasných rostlin,
- dokáže pěstovat a množit okrasné rostliny
na školním pozemku a ve třídě,
- provádí údržbu trávníku a okrasných ploch
na školním pozemku a v okolí školy,
- vytváří drobná vánoční a velikonoční aranžmá.

7. ročník
Učivo

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO PĚSTOVÁNÍ
- vlastnosti a zpracování půdy
- výživa rostlin
- ochrana rostlin a půdy

Mezipředmětové
vztahy
EV – lidské aktivity Přírodopis
a problémy životního
prostředí
(růst
ekologického myšlení,
vliv prostředí)
Průřezová témata

ZELENINA
- méně známá zelenina – charakteristika
- rychlení zeleniny
- pěstování zeleniny
- význam pro zdraví

Přírodopis
Pracovní činnosti
příprava pokrmů

OKRASNÉ ROSTLINY
- poznávání běžných druhů
- pěstování a množení
- aranžování

Přírodopis
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PRACOVNÍ ČINNOSTI - PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ
Školní výstupy
Žák:
- zná některé léčivky a jejich účinky v lidovém
léčitelství,
- zná rizika spojená s jedovatými rostlinami
a alergeny rostlin,
- zná způsoby sběru a uchování léčivek,
- zná základní druhy koření a jejich využití.
Žák:
- vyjmenuje jednotlivé druhy ovoce,
- vysvětlí jeho význam,
- popíše způsoby rozmnožování a pěstování
ovocných rostlin,
- popíše sklizeň a uskladnění.

7. ročník
Učivo

LÉČIVÉ ROSTLINY, KOŘENÍ
- léčivé účinky rostlin
- jedovaté rostliny
- alergie
- rostliny jako droga
- koření
OVOCNÉ ROSTLINY
- druhy ovocných rostlin
- způsob pěstování
- uskladnění a zpracování
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Mezipředmětové
vztahy
EV – lidské aktivity Přírodopis
a problémy životního Pracovní činnosti
prostředí
(růst příprava pokrmů
ekologického myšlení,
vliv prostředí)
Průřezová témata

Přírodopis

-
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PRACOVNÍ ČINNOSTI –PŘÍPRAVA POKRMŮ

7. ročník

Školní výstupy
Žák:
- orientuje se v základním vybavení kuchyně,
- manipuluje se základními spotřebiči,
- dodržuje bezpečnost a hygienu při práci,
- po práci provádí úklid a údržbu spotřebičů,
- dokáže se správně zachovat při úrazu.
Žák:
- spočítá energetickou hodnotu jídla,
- správně přečte značení potravin,
- vybere, nakoupí, skladuje potraviny,
- vyjmenuje druhy úprav pokrmů,
- navrhne jídelníček.
Žák:
- najde recept, podle kterého dané jídlo připraví,
- respektuje technologický postup,
- připraví dané jídlo,
- uvede kuchyň do původního stavu.
Žák:
- manipuluje
s plynovými
a
elektrickými
spotřebiči,
- vyhledá recept, podle kterého moučník připraví,
- respektuje technologický postup,
- uklidí kuchyň.

Učivo
-

prostředí a vybavení školní kuchyně
bezpečnost a hygiena při práci v kuchyni
první pomoc při úrazu
řád kuchyňky
vybavení kuchyně
úklid a údržba domácnosti
potraviny a jejich užití
energetické hodnoty
značení potravin
výběr, nákup a skladování potravin
základní úpravy pokrmů
sestavení jídelníčku
studená kuchyně
pomazánky,
chlebíčky, rychlé občerstvení
zdobení pokrmů

-

moučníky
manipulace se spotřebiči
jablečný závin
piškotový moučník, perník
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Mezipředmětové
vztahy
kooperace, Fyzika
Výtvarná výchova

Průřezová témata
OSV –
kompetice

Matematika

Výtvarná výchova
Občanská výchova
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PRACOVNÍ ČINNOSTI – PŘÍPRAVA POKRMŮ

7. ročník

Školní výstupy

Učivo

Žák:
- manipuluje s elektr. spotřebiči,
- najde recept, podle kterého jídlo připraví,
- uklidí kuchyň.

-

jednoduché teplé pokrmy
polévky
palačinky,
pokrmy z brambor

Žák:
- vybere vhodný druh masa a správně naporcuje,
- vyjmenuje základní pravidla úpravy masa,
- najde recept, podle něj dané jídlo připraví,
- uvede kuchyň do původního stavu.

-

pokrmy z masa
dělení a druhy masa
úpravy masa
řízky s bramborovou kaší
čínská kuchyně, rýže, těstoviny
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Mezipředmětové
vztahy
kooperace, Fyzika
Matematika
Výtvarná výchova

Průřezová témata
OSV –
kompetice
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PRACOVNÍ ČINNOSTI - PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ

8. ročník

Mezipředmětové
vztahy
Žák:
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO PĚSTOVÁNÍ
EV – lidské aktivity Přírodopis
- dokáže půdu zpracovat na podzim a na jaře před - zpracování půdy
a problémy životního Chemie
setím a výsadbou a v průběhu vegetačního - ochrana rostlin před škůdci, chorobami prostředí
období,
a plevely
- správně zachází s používaným nářadím,
- Umí popsat základní ochranu proti vybraným
škůdcům a chorobám,
- vysvětlí klady mechanického způsobu likvidace
plevelů a porovná s chemickým způsobem,
- posoudí vliv neuváženého používání chemických
přípravků na životní prostředí.
Žák:
ZELENINA
Přírodopis
- pěstuje vybranou zeleninu na školním pozemku.
- pěstování zeleniny
Pracovní činnosti
příprava pokrmů
- Žák:
OKRASNÉ ROSTLINY
Přírodopis
- pozná běžné druhy okrasných rostlin,
- poznávání hlavních druhů
- rozeznává okrasné rostliny podle způsobu jejich - používání okrasných rostlin v interiérech
pěstování,
a exteriérech
- dokáže pěstovat a množit okrasné rostliny - péče o zeleň
na školním pozemku a ve třídě,
- jednoduchá vazba, úprava květin
- vytváří aranžmá a vazby květin k svátečním
událostem.
Žák:
CHOVATELSTVÍ
Přírodopis
- zná pravidla chovu drobného zvířectva - chov zvířat v domácnosti
v domácnosti.
Školní výstupy

Učivo
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PRACOVNÍ ČINNOSTI –TECHNICKÉ PRÁCE

8. ročník

Školní výstupy
Žák:
- dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce,
- poskytne první pomoc při úrazu,
- rozumí technickému výkresu a umí podle něj
vyrobit šablonu ke zhotovení výrobku,
- čte jednoduchý technický výkres, orientuje se
v něm, zhotovuje vlastní náčrt výrobku, kótuje,
- umí vyrobit jednotlivé části výrobku a sestavit
z nich hotový výrobek,
- zvládá postupy při opracování pozinkovaného
plechu: stříhání, ohýbání, nýtování a pájení,
- zná náplně jednotlivých profesí,
- umí využít profesní informace pro výběr
vhodného druhu povolání,
- navrhne pracovní postup a zdůvodní následnost
pracovních operací při zhotovování výrobku,
- zvládá opracovávat materiál dle slovního návodu,
demonstrační ukázky pracovního postupu a
technického výkresu.

Mezipředmětové
vztahy
bezpečnostní předpisy a postupy, první pomoc OSV – kreativita
Matematika
při úrazech, řád školní dílny, organizace práce,
Chemie
VDO
–
principy
pracovní ochranné pomůcky
Fyzika
demokracie jako formy
technické kreslení, nárys, půdorys, bokorys, řez
vlády
a
způsobu
jednoduché pracovní postupy
rozhodování
práce s plechem
(respektování
norem
trh práce, pracovní profese
a předpisů)
vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov,
plasty)
organizace práce, důležité technologické
postupy
jednoduché pracovní operace a postupy
pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční
opracovávání
Učivo

-

-
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5.9.2 Volba povolání
Charakteristika vyučovacího předmětu
Předmět Volba povolání se podílí na utváření a rozvíjení dovedností žáků plánovat si
významné životní kroky, stanovovat si životní cíle, nacházet efektivní způsoby dosahování
zvolených cílů. Poskytuje prostor pro poznávání sebe sama, pro kvalifikované rozhodování
o svém budoucím povolání a zároveň je vybavuje dovednostmi, jež budou moci využívat
v celém svém životě. Pomáhá žákům při budování a upevňování jejich širší životní orientace.
Spolu s tím rozvíjí komunikativní dovednosti žáků, upevňuje jejich schopnost autoprezentace
a zvyšuje kulturu jejich osobního projevu.
Cílem předmětu je rozšířit poznatky žáků o světě práce (poptávka - nabídka středních škol
a povolání), přiblížit jim charakteristické znaky konkrétních povolání, existující pracovní
příležitosti i reálné možnosti uplatnění absolventů základní školy na trhu práce. Poskytnout
příležitosti pro to, aby se naučili realisticky poznávat vlastní přednosti, možnosti a omezení ve
vztahu k vybraným povoláním. Naučit žáky orientovat se v důležitých profesních informacích
a na základě dostupných informací se správně rozhodovat o volbě budoucího zaměření a
výběru vhodného povolání. Korigovat jejich představy a očekávání ve vztahu k vybranému
povolání a ukázat vhodné cesty k dosažení stanovených profesních cílů.
Dalším cílem je vypěstovat u žáků dovednosti nezastupitelné při rozhodování o důležitých
životních krocích a při plánování vlastní budoucnosti. Rozvíjet osobní vlastnosti, které jsou
předpokladem pro budoucí úspěšné začlenění do pracovního života. Připravit žáky na přechod
ze základní školy na školu střední a do zaměstnání, učit je přebírat osobní zodpovědnost za
vlastní rozhodování, rozvíjet jejich samostatnost při rozhodování.
Obsah vyučovacího předmětu zahrnuje několik tematických okruhů:
- Sebepoznání (zájmy, schopnosti, nadání, ujasnění si svých silných a slabých stránek, jejich
využití při volbě povolání);
- Svět vzdělávání (všeobecná orientace ve studijních oborech a možnostech uplatnění
jednotlivých oborů na trhu práce, přehled středních škol, přijímací řízení, požadavky trhu
práce, vyhledávání, porovnávání a zpracovávání potřebných informací, jak se správně učit,
testy na učební typy…);
- Svět práce – Jednou budu muset do práce… (co je trh práce, pracovní inzeráty, životopis,
pohovor, požadavky zaměstnavatele…);
- Ujasňování vlastního profesního směřování (testy volby povolání, zájmové dotazníky
profesní a studijní orientace od PhDr. A. Mezery vycházející z Hollandovy teorie osobnosti
a volby povolání – model RIASEC);
- Adaptace na životní změny (syntéza všech informací, rozvoj komunikačních dovedností,
seberozvojové techniky – vždycky je co zlepšovat)
Celá výuka má orientaci na praktické využití, proto žáci veškeré dovednosti získávají
v rozmanitých činnostech (didaktické hry, cvičení, testy, diskuze, práce s textem, dotazníky,
exkurze, práce s PC – webové portály burza škol, infoabsolvent, atlas školství…), po realizaci
aktivit následuje reflexe, např. v podobě názorové konfrontace či ventilace zážitků a emocí.
Převažuje projektová a kooperativní výuka, aktivizační vyučovací metody.
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Předmět Volba povolání je vyučován v 9. ročníku s časovou dotací 1 vyučovací hodina týdně.
Výuka probíhá v kmenové třídě, ale především v počítačové učebně. Je doplněna exkurzemi,
návštěvou středních škol a besedami.
Do vyučovacího předmětu jsou zařazena průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova,
Multikulturní výchova, Mediální výchova, Environmentální výchova, Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech.
Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu Volba povolání
Kompetence k učení
Učitel vede žáky k:
- propojování získaných poznatků, nalézání souvislostí
- hodnocení získaných poznatků, třídění a vyvozovánízávěrů
Kompetence k řešení problémů
Učitel:
- na modelových situacích vede žáky k tvořivému přístupu řešení problémů,
- učí žáky vyhledat informace a pracovat s nimi,
- rozvíjí schopnost žáků hájit svůj názor.
Kompetence komunikativní
Učitel:
- vede žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty,
- učí naslouchat druhým a vhodně reagovat,
- využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou
komunikaci.
Kompetence sociální a personální
Učitel:
- podporuje spolupráci v týmu a pomoc druhým,
- vede žáky ke schopnosti zhodnotit práci svou i ostatních.
Kompetence občanské
Učitel:
- vyžaduje od žáků respekt k názorům ostatních,
- vede žáky, aby chápali základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy,
byli si vědomi svých práv a povinností ve škole i mimo školu.
Kompetence pracovní
Učitel:
- učí žáky organizovat jejich práci,
- uvádí možnosti využití poznatků v zájmu vlastního rozvoje a přípravy na své budoucí
povolání,
- vyžaduje od žáků dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce,
- vede žáky k pozitivnímu vztahu ke každé práci,
- rozlišuje fyzickou a duševní práci a její hodnoty, vztahy,
- předává poznatky a dovednosti pro profesní orientaci žáků a jejich uplatnění na trhu práce.
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VOLBA POVOLÁNÍ

9. ročník

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák:
- orientuje se v pracovních činnostech vybraných
profesí,
- posoudí své možnosti při rozhodování o volbě
povolání a profesní přípravy,
- využije profesních informací a poradenských
služeb pro výběr vhodného vzdělávání,
- vyhledává a třídí informace pomocí IT, získané
vědomosti využívá k volbě SŠ, povolání,
- prokáže v modelových situacích schopnost
prezentace své osoby při vstupu na trh práce
(analýza silných a slabých stránek),
- umí pracovat s dotazníky, hodnotit své cíle,
- umí
vyplnit
vzor
tiskopisu
přihlášky
a zápisového lístku na SŠ,
- zná základy občanské korespondence, umí napsat
odvolání proti nepřijetí na SŠ, žádost o místo
(brigádu),
- umí napsat Europass životopis.

- sebepoznání (zájmy, schopnosti, nadání,
ujasnění si svých silných a slabých stránek,
jejich využití při volbě povolání)
- svět vzdělávání (všeobecná orientace ve
studijních oborech a možnostech uplatnění
jednotlivých oborů na trhu práce, přehled SŠ,
přijímací řízení, vyhledávání, porovnávání a
zpracovávání potřebných informací, jak se
správně učit, testy na učební typy…)
- vět práce – Jednou budu muset do práce… (co
je trh práce, pracovní inzeráty, životopis,
pohovor, požadavky zaměstnavatele…)
- ujasňování vlastního profesního směřování
(testy volby povolání, zájmové dotazníky
profesní a studijní orientace od PhDr. A.
Mezery vycházející z Hollandovy teorie
osobnosti a volby povolání – model RIASEC)
- adaptace na životní změny (syntéza všech
informací, rozvoj komunikačních dovedností,
seberozvojové techniky – vždycky je co
zlepšovat)

OSV
–
rozvoj
poznávání, sebepojetí,
sebepoznání,
seberegulace
a
sebeorganizace,
porozumění
druhým,
řešení problémů,
MKV – multikulturalita
VMEGS – Evropa
a svět nás zajímá
MV – kritické čtení
EMV – vztah člověka
k prostředí
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6 Hodnocení žáků
Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou pedagog ve škole vykonává průběžně při výuce po
celý školní rok. Toto hodnocení patří mezi vnitřní evaluaci. Cílem hodnocení je poskytnout
žákovi zpětnou vazbu. Prostřednictvím ní získává informace o tom, jak dokáže získané
vědomosti a dovednosti aplikovat v praxi, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. Pro
efektivní proces učení je žádoucí, aby zpětná vazba byla co nejčastější, a aby se do procesu
hodnocení zapojili i žáci svým sebehodnocením.

6.1 Způsoby hodnocení
Pro hodnocení vzdělávacích výsledků a chování žáků všech ročníků používáme hodnocení
vyjádřené známkou. Klasifikaci žáků vyjadřujeme kvantitativně hodnotícím stupněm:
známkou 1 – 5. Nezohledňujeme pouze výsledky práce odpovídající výstupu v daném
předmětu pro jednotlivé ročníky, ale také samotný proces práce, přístup žáka, nasazení,
zodpovědnost a motivaci ke vzdělávání se. U žáků se specifickými vývojovými poruchami
učení mají rodiče možnost volby kombinovaného hodnocení. Hodnotí se klasifikačními
stupni a problémové předměty slovně. Základem slovního hodnocení je povzbuzení, ocenění
a pozitivní motivace. S ohledem na doporučení školského poradenského zařízení musí o tento
způsob hodnocení rodiče požádat ředitele školy.

6.2 Pravidla pro hodnocení
Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci, učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a
pedagogický takt vůči žákovi. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem
žáků, k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech
pro určitou indispozici. Podklady pro klasifikaci učitel získává:
- soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování
- zkouškami písemnými, ústními, praktickými, pohybovými, didaktickými testy
Písemnou práci z učiva za delší období (čtvrtletní práce) přesahující 30 minut mohou žáci psát
v jednom dni pouze jednu – takové práce oznámí vyučující žákům předem (nejméně jeden
týden) a informuje ostatní vyučující.
Na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl
za celé klasifikační období – přihlíží se k systematičnosti v práci žáka.
Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období.
V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období
příslušní učitelé po vzájemné dohodě.

6.3 Kritéria hodnocení
Průběžné hodnocení výsledků žáka je prováděno klasifikací. Hodnocení výsledků vzdělávání
žáka na konci každého pololetí vyjadřujeme zpravidla klasifikačním stupněm (klasifikací).
Žáka lze na konci pololetí hodnotit také kombinací klasifikace a slovního hodnocení. Toto
hodnocení se provádí u žáků s vývojovou poruchou učení na písemnou žádost zákonného
zástupce žáka a doporučení PPP nebo SPC. Slovní hodnocení lze v případě převést do
klasifikačních stupňů.
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A. Předměty s převahou naukového zaměření
Stupeň 1 (výborný)
Žák samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí logicky správně.
Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně a přesně, chápe
vztahy mezi nimi a smysluplně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích
oblastí. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný, účinně se zapojuje do
diskuze. Je schopen samostatně studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá
rozhodnutí. Plně respektuje demokratické principy, uvědoměle a aktivně pracuje v týmu, jeho
působení je velmi přínosné. Je téměř vždy schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních
členů.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák s menšími podněty učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí správně,
v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy,
definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi nimi a s menšími
chybami propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Ústní a písemný
projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků je
zpravidla bez podstatných nedostatků. Zapojuje se do diskuze. Je schopen s menší pomocí
studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí.
Respektuje demokratické principy, v podstatě uvědoměle a aktivně pracuje pro tým, jeho
působení je přínosné. Je většinou schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák se v uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností dopouští chyb. Uplatňuje
poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Má nepodstatné mezery
v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a
zákonitostí, s většími chybami propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích
oblastí. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Jeho myšlení je
vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. Částečně se zapojuje do
diskuze. Je schopen studovat podle návodu učitele. Občas nerespektuje demokratické
principy, v týmu pracuje ne příliš aktivně, jeho působení je přínosné v menší míře. Je schopen
sebehodnocení a hodnocení ostatních členů.
Stupeň 4 (dostatečný)
U žáka se v uplatňování osvojených poznatků a dovedností vyskytují závažné chyby. Při
využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. Žák má v ucelenosti,
přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery, chybně propojuje do
širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. V logice myšlení se vyskytují závažné
chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti,
přesnosti a výstižnosti, málo se zapojuje do diskuze. Závažné chyby dovede žák s pomocí
učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Demokratické principy respektuje
jen občas, práce v týmu se pouze účastní. Jeho působení není příliš přínosné. Sebehodnocení a
hodnocení ostatních členů je schopen málokdy.
Stupeň 5 (nedostatečný)
U žáka se v uplatňování osvojených vědomostí a dovedností vyskytují velmi závažné chyby.
Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty
učitele. Žák si požadované poznatky neosvojil, nesmyslně propojuje do širších celků poznatky
z různých vzdělávacích oblastí. Neprojevuje samostatnost v myšlení. V ústním a písemném
projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti, i výstižnosti, nezapojuje se do
diskuze. Chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Vůbec nerespektuje demokratické
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principy, nepracuje pro tým. Svou činností narušuje spolupráci, jeho působení není pro tým
přínosné. Správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen.
B. Předměty s převahou výchovného zaměření
Stupeň 1 (výborný)
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní
předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Vždy používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a
vybavení. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný. Osvojené
vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Aktivně se zajímá o umění a estetiku. Jeho
tělesná zdatnost má vysokou úroveň.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které
úspěšně rozvíjí. Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení. Jeho projev je
esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Osvojené vědomosti, dovednosti a
návyky aplikuje méně tvořivě. Má zájem o umění a estetiku. Je tělesně zdatný.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech méně aktivní, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své
schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Materiály, nástroje a vybavení používá
bezpečně a účinně pouze někdy. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho
vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele.
Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo
uspokojivé. Materiály, nástroje a vybavení většinou nepoužívá bezpečně a účinně. Úkoly řeší
s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje
velmi malý zájem a snahu.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Materiály,
nástroje a vybavení nepoužívá téměř nikdy bezpečně a účinně. Jeho projev je většinou chybný
a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat.
Neprojevuje zájem o práci.
Sebehodnocení
Sebehodnocení považujeme za jednu z klíčových kompetencí, kterou chceme žáky naučit. K
sebehodnocení jsou žáci naší školy vedeni od první třídy. Na prvním stupni k němu dochází
denně, a to především ústně.
Na druhém stupni jsou žáci v hodinách vedeni k hodnocení svých individuálních výkonů a
práce ostatních. Ve vyučovacím předmětu Učení s myšlením jsou seznámeni s různými
formami sebehodnocení. Vyučující v jednotlivých předmětech provádí sebehodnocení žáků
na konci jednotlivých větších tematických celků vhodně zvolenou formou.
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7 Autoevaluace školy
Autoevaluace školy je důležitou součástí školního vzdělávacího programu. Jejím smyslem je
konstatování úrovně stavu v jednotlivých oblastech práce školy a zjišťování souvislostí
a okolností, které tento stav ovlivňují.
Oblasti autoevaluace
-

výsledky výchovně vzdělávací práce
respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků
soulad vytvořeného ŠVP a skutečně realizovaného ŠVP
další vzdělávání pedagogických pracovníků
materiální, technické, ekonomické a hygienické podmínky školy
klima školy
vnímání školy okolím a prezentace školy
efektivita hodnocení a sebehodnocení žáků

Cíle a kritéria autoevaluace
Pokud má ve škole dojít k zefektivnění vzdělávání, pak škola nutně musí věnovat pozornost
procesu autoevaluace vzdělávání jako celku. Hlavním cílem autoevaluace je zhodnocení stavu
jak funguje školní vzdělávací program, jaké je prostředí školy, v němž se realizuje výuka, jak
pracují učitelé a ostatní zaměstnanci školy. Tyto informace budou sloužit jako zpětná vazba,
prostřednictvím níž jsou vyvozovány kroky vedoucí k zefektivnění procesu výuky.
Nástroje autoevaluace
ZŠ Fryšták bude ve svém procesu autoevaluace využívat:
- SWOT analýzu, z které vyplývají silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby materiálnětechnického, personálního a hygienického charakteru,
- standardizované testy Scio, Cermat, Kalibro aj.,
- hodnotící zprávy ČŠI,
- podněty a připomínky orgánů státní správy a samosprávy ve školství,
- zprávy Školské rady, SRPŠ,
- místní šetření,
- připomínky a podněty rodičů, žáků, pedagogů, veřejnosti, zřizovatele,
- dotazníky,
- média.
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Časové rozvržení autoevaluačních činností
Evaluační činnost

Období

Dotazníky pro rodiče žáků 1. – 9. ročníku

září – říjen, 1x za dva roky

Vyhodnocení dotazníků pro rodiče

listopad, 1x za dva roky

Srovnávací testy Scio pro žáky 5. a 9. ročníku

prosinec - leden

Sebehodnocení práce učitelů

červen, listopad

Hodnocení práce učitelů vedením školy

květen – červen, listopad - prosinec

Komplexní vyhodnocení srovnávacích
a výsledků přijímacího řízení

testů

květen - červen

Zjišťování názorů žáků 9. ročníků, jejich
červen
hodnocení školy a návrhy na změny
Zhodnocení učebních plánů a úvazků a jejich
červen
tvorba na příští školní rok
Zapracování všech výsledků do Výroční zprávy
červenec - srpen
o činnosti školy
Dotazníky pro žáky, učitele

klima školy dle aktuální potřeby, nejméně 1 x za
dva roky

Anketa pro žáky 1. stupně

1x ročně

Anketa pro žáky 6. až 8. ročníků

1x ročně

Hospitace průběžně

průběžně

Srovnávací prověrky

průběžně

Rozhovory s učiteli, žáky a rodiči, zástupci
průběžně
Školské rady
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