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2. Charakteristika školy
2.1. Úplnost a velikost školy
Jsme základní školou, která má 5 součástí:
základní škola praktická, sídlo Brno, Sekaninova 1, kapacita 178 žáků
základní škola speciální, sídlo Brno, Ostrá 1, kapacita 20 žáků
speciální pedagogické centrum, sídlo Brno, Husovická 14, kapacita se neuvádí
školní družina, Brno,Sekaninova 1, kapacita 36 žáků
školní jídelna , Brno, Sekaninova 1, kapacita 100 jídel

Základní škola praktická je úplnou školou s 1.- 9. postupným ročníkem, která poskytuje
základní vzdělání dětem s lehkým mentálním postižením. Má kapacitu 178 žáků, což
umožňuje zřídit dvě třídy v ročníku. V současnosti počet žáků nepokrývá uvedenou možnost.
Souběžné třídy jsou pouze ve třech ročnících. Škola je dobře dostupná MHD. Nachází se
blízko centra města, ve starší zástavbě v Brně – Husovicích. Odtud pochází většina našich
žáků. Husovice jsou městskou částí osídlenou z velké části obyvateli, kteří bývají označováni
jako sociálně znevýhodnění.

2.2. Vybavení a možnosti školy
Škola má dvě budovy. Třípodlažní budova, doplněná novou moderní přístavbou, má
vchod z ulice Sekaninova. Starší jednopodlažní budova má vchod z ulice Husovická. Obě
budovy jsou spojeny školním dvorem.
V jednopodlažní budově se nachází SPC, s vlastním vchodem přímo z ulice Husovická,
učebna a herna přípravné třídy a třída 1. ročníku. Tyto dvě třídy mají samostatný vchod ze
dvora školy s malou terasou, která je využívána i při vyučovacích aktivitách.
V hlavní budově školy je 21 učeben, z nichž 3 jsou využívány školní družinou, a 6 je
odborných učeben: kovodílna, dřevodílna, šicí dílna s keramickou pecí, cvičná kuchyň,
počítačová učebna a učebna hudební výchovy. K tělovýchovným aktivitám slouží cvičební sál
s předsálím a menší relaxační místnost v 1.patře, kde se nachází i umývárna se dvěma
sprchami a dvěma umyvadly. Součástí předsálí je nářaďovna, sklad sportovních pomůcek a
vstupní prostor na WC. Hygienické zázemí není dostatečné, chybí převlékárny pro přípravu
na hodiny TV pro žáky i učitele.
V 1. patře této budovy se nachází ředitelna školy, kancelář zástupkyně ředitelky školy a
hospodářky, zasedací místnost sloužící k poradám a sborovna se šatnou pro vyučující. Ti mají
k dispozici také několik kabinetů: kabinet s pomůckami pro I. stupeň a kabinet ŠD, pracovnu
školního metodika prevence a učitelskou knihovnu, která slouží také jako pracovna výchovné
poradkyně. Kabinet asistenta pedagoga je využíván pro individuální práci se žáky. Pro
přípravu na výuku vyučujícím slouží velká kopírka a počítač s tiskárnou a připojením k
internetu. Další počítače, v době mimo výuku, mohou vyučující používat v počítačové
učebně. Počítače s tiskárnami a připojením na internet mají samostatně k dispozici výchovná
poradkyně, hospodářka školy, zástupkyně ředitelky a ředitelka školy. Materiální vybavení je
dostatečné, ale ne ideální. Pomůcky pro výuku jsou průběžně doplňovány dle nabídky trhu a
finančních možností školy. Některé pomůcky a pracovní listy si učitelé připravují sami.
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Hlavní budova školy má dvě schodiště a je částečně bezbariérová. Většina školních
prostor je čistá, estetická a osvětlená denním světlem. Šatny pro žáky jsou umístěny na
chodbách v blízkosti tříd, každá třída má vlastní šatnu. Na každém patře je sociální zařízení
jak pro učitele, tak pro žáky. V 1. patře je žákům během hlavní přestávky k dispozici
nápojový automat. K nejrůznějším účelům lze také využít velkou terasu, která je z části
zastřešena.
Mezi oběma budovami je dvorní trakt s oploceným sportovním hřištěm s umělým
povrchem. Dále se zde nachází doskočiště, stůl pro stolní tenis, školní pozemek pro výuku
pracovního vyučování a nově zrekonstruované prostory s lavičkami pro relaxaci a volnočasové aktivity žáků školní družiny. Celý objekt je oplocen.
Součástí školy je také školní jídelna, umístěna v suterénu školy, s vlastní kuchyní a
rozvozem obědů do dalších školských organizací.
Školní výzdoba ve třídách i na chodbách je tvořena pracemi žáků, vytvořenými pod
vedením učitelů a vychovatelek školní družiny. Estetičnost prostředí umocňuje bohatá
květinová a keramická výzdoba.
Výsledky sportovních úspěchů mohou žáci sledovat na sportovní nástěnce u hlavního
vchodu či ve vitríně s medailemi a poháry u ředitelny. K prezentaci žákovských prací,
vystoupení dětí, shromáždění rodičů, divadelním vystoupením a jiným akcím slouží cvičební
sál a jídelna školy.
Škola nabízí zájmové kroužky dle aktuální nabídky a zájmu žáků.
Školní družina je bezplatná. Jsou do ní přijímáni převážně žáci z nižšího stupně. Ranní
provoz začíná v 6.15 hod., odpolední končí v 16.30 hod. Žáci se mohou pod dohledem
vychovatelek stravovat ve školní jídelně. Školní družina umožňuje dětem aktivní vyžití při
nejrůznějších zájmových a sportovních činnostech, na kterých se podílí také rodiče, např.
výstavy, výlety, Mikulášská a vánoční besídka, karneval, Den dětí apod. Žáci si mohou volit
zájmovou činnost v některém z kroužků ŠD - výtvarném a keramickém, hudebním a
tělovýchovném. Struktura plánu vychází především z věku dětí a aktivit k prevenci sociálně
patologických jevů.

2.3. Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor má 21 učitelů, z nichž 4 pracují na ZŠ speciální, 3 asistenty pedagoga
a 3 vychovatelky školní družiny. Spojují se v něm mladí i zkušení pedagogové, kteří
vzájemně velmi kvalitně spolupracují. Většina učitelů je plně kvalifikována v oboru speciální
pedagogika. Vychovatelky školní družiny mají střední pedagogické vzdělání a je jim
umožněno doplnění požadovaného vysokoškolského vzdělání. Ve škole pracuje výchovný
poradce, školní metodik prevence sociálně patologických jevů a správce počítačové učebny.
Od 1. 9. 2005 bylo ve spolupráci s IPPP ČR zřízeno školní poradenské pracoviště, ve
kterém pracuje školní psycholožka.
Všichni pedagogičtí pracovníci mají možnost se dále vzdělávat v odborných seminářích
a kurzech zaměřených jednak na další vzdělávání pedagogů v oblasti počítačové gramotnosti,
ale především na získávání nových odborných zkušeností, jež lze uplatnit při vzdělávání žáků
se specifickými vzdělávacími potřebami. Pedagogové absolvovali kurzy zaměřené např. na
oblast čtenářských dovedností, diagnostiku školní zralosti, řečovou výchovu aj.
Pověření pracovníci zařazení do požární hlídky jsou pravidelně školeni. Veškerý personál je
každoročně školen v BOZP.
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Spolupracovníky našeho sboru jsou také kolegové z SPC, tj. logoped, speciální pedagog,
klinický psycholog a sociální pracovník. Tito odborní pracovníci poskytují konzultace třídním
učitelům a doporučují vhodnou speciálně pedagogickou péči rodičům žáků.

2.4. Charakteristika žáků
Do naší školy jsou na základě žádosti rodičů zařazovány děti s lehkým mentálním
postižením diagnostikovaným školským poradenským zařízením. Převážná většina žáků jsou
děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, nejčastěji děti romského etnika, které bydlí v okolí
školy. Škola má dlouholeté zkušenosti s výchovou a vzděláváním těchto žáků.
V odůvodněných případech využíváme vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu
(IVP).

2.5. Dlouhodobé spolupráce a mezinárodní aktivity
Naše škola dlouhodobě spolupracuje s Pedagogickou fakultou MU Brno. Studentům
umožňuje odbornou praxi. Od letošního roku užíváme čestný titul „Fakultní škola
pedagogické fakulty MU“. Spolupracujeme též s Lékařskou fakultou MU Brno. Její studenti
vytváří pro děti programy o prevenci ústní hygieny.
Škola spolupracuje se Sdružením pro pomoc mentálně postiženým, pro které zajišťuje
další vzdělávání formou večerní školy. Výuku provádí učitelé naší školy. Sdružení rovněž
využívá prostory školy k vlastním tělovýchovným aktivitám.
Naše škola má snahu o navázání mezinárodních vztahů. Například v roce 2004 byly
v rámci spolupráce mezi městy Brnem a Stuttgartem navázány první kontakty mezi
speciálními školami. Ze strany pedagogů je snaha o vzájemnou výměnu zkušeností s jinými
školami.
Dlouhodobé kulturní, vzdělávací a sportovně zaměřené pobyty narážejí na problémy
sociálně znevýhodněných rodin. Jedná se především o problém zaměstnanosti, respektive
nezaměstnanosti, a s tím související nedostatečné finanční zázemí. Třídní kolektivy se
soustřeďují spíše na krátkodobé akce, jako například návštěva ZOO, hvězdárny, bruslení a
krátké výlety do přírody v okolí Brna.

2.6. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
Rodiče mohou školu navštívit kdykoli po vzájemné dohodě s vyučujícími a v době
úředních a konzultačních hodin, tj. každé pondělí v 8.00 – 15.00. Hromadné akce, jako jsou
třídní schůzky, plenární schůze apod., se setkávají s malou odezvou. Velmi často řeší
vyučující dané záležitosti s rodiči aktuálně a individuálně, což většina rodičů vítá. S rodiči,
kteří neprojevují zájem o spolupráci, pomáhají problémy individuálně řešit asistenti
pedagoga, kteří ovládají jejich rodný jazyk.
K poskytování důležitých informací slouží nástěnka ve vstupní hale. Tato forma
předávání informací byla zvolena s ohledem na rodin y žáků, pro které není dostupná možnost
využití internetu.
Nově byla při škole zřízena šestičlenná Rada školy.
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Každoročně škola pořádá výstavu prací žáků, vánoční besídku a slavnostní shromáždění
k zahájení a ukončení školního roku. Především rodiče mladších žáků se těchto akcí rádi
účastní.
Zúčastňujeme se sportovních soutěží a kulturních vystoupení pořádaných pro základní
školy praktické v Brně. Některé z nich naše škola organizuje.
Využíváme široké nabídky poskytované brněnskými divadly, uměleckými zařízeními a
agenturami.
Spolupracujeme s Muzeem romské kultury. Jedná se především o poskytování prostor
pro vernisáže a výstavy výtvarných prací žáků z přípravné třídy, besídky pro rodiče a
vzájemná setkávání přípravných tříd z brněnských škol. Na tato vystoupení přispělo také
Společenství Romů na Moravě formou materiální podpory.
Škola úzce spolupracuje s Policií ČR a Městskou policií Brno na osvětové a preventivní
péči o žáky a při řešení problémových situací z oblasti trestní, přestupkové. Městská policie
Brno vytváří také programy pro dopravní výchovu. Spolupráce s Poradenským centrem pro
drogové a jiné závislosti, Sládkova 45, Brno, je zaměřena na řešení sociálně patologických
jevů. Centrum nabízí speciální pořady pro romské etnikum, kterých se účastní žáci vyšších
ročníků. Podobně také Centrum prevence drogových závislostí, Sdružení Podané ruce,
Hapalova 22, Brno, nabízí prožitkové programy, besedy, divadelní představení, které naši
žáci využívají. Při řešení výchovných a sociálních problémů týkajících se žáků školy
spolupracuje škola s OSPOD příslušných ÚMČ.
Velmi těsná spolupráce je také se sítí poradenských pracovišť v Brně.
Spolupráce s nejrůznějšími institucemi žákům ukazuje, že nejen škola vyžaduje
dodržování určitých norem. Tím se stává oporou pro pedagogy v jejich výchovném působení
na žáky. Vzájemná součinnost těchto organizací, školy i rodičů napomáhá dosáhnout cílů
výchovně vzdělávacího procesu.
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2.7. Organizační schéma
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3. Charakteristika školního vzdělávacího programu
3.1. Zaměření školy a priority ŠVP
Škola je zaměřena na vzdělávání žáků, u kterých byly speciální vzdělávací potřeby
zjištěny na základě speciálně pedagogického a psychologického vyšetření školským
poradenským zařízením, a jejich rozsah a závažnost je důvodem k zařazení těchto žáků do
režimu speciálního vzdělávání.
Školní vzdělávací program je vypracován pro vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, respektive žáků s lehkým a středním mentálním postižením a žáků
ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Při vzdělávání žáků využíváme nejrůznější podpůrná opatření. Jedná se především o
využití speciálních metod, postupů, forem, prostředků vzdělávání, speciálních učebních
pomůcek, učebnic a didaktických materiálů, pedagogicko-psychologických služeb, zajištění
služeb asistenta pedagoga a snížení počtu žáků ve třídě.
Program klade vysoké nároky na práci pedagogů – trpělivost, tvůrčí schopnosti,
postihnutí individuálních zvláštností jednotlivých dětí v rámci jedné třídy, připravenost
k využívání speciálních metod a postupů, náročnost organizace výuky vzhledem k IVP apod.
ŠVP usiluje o vytváření takových znalostí a dovedností, které směřují ke
každodennímu uplatnění v praktickém životě. Nejde o paměťové zvládnutí encyklopedických
vědomostí, nýbrž o pomoc žákům využít své schopnosti a získané vědomosti v osobním
životě. Prioritou ŠVP je přenesení prvků běžného života do výuky formou exkurzí, výletů,
cvičení v přírodě, návštěv kulturních a vzdělávacích institucí.
ŠVP klade důraz na výchovné předměty - řečovou výchovu, která je součástí českého
jazyka, pracovní činnosti, výtvarnou výchovu, hudební výchovu a tělesnou výchovu.
Podchycuje a rozvíjí zájem, talent žáků, vede k přípravě na povolání a motivuje k
smysluplnému využívání volného času.
Cílem je maximální rozvoj každého žáka tak, aby dosažené vědomosti, znalosti,
schopnosti a dovednosti odpovídaly individuálním možnostem. V odůvodněných případech
umožňuje program vzdělávání žáků dle IVP.
Oblasti ŠVP se zaměřují na následující cíle:
•

Osobnostní rozvoj
– udržování fyzické kondice správnou výživou, cvičením, vhodným
životním stylem
– rozvoj zdravého sebevědomí, uvědomění si hodnoty vlastních
schopností, naučit žáky, aby věřily ve vlastní schopnosti, nevzdávaly se
při prvních neúspěších a zprostředkovat zážitek úspěchu
– realistické zhodnocení vlastních možností a schopností, jejich poznání a
uplatnění spolu se získanými dovednostmi
– odpovědnost za svou práci a její výsledky
– podpora samostatnosti a schopnosti správně se rozhodovat
– rozvoj sebeovládání a odpovědnosti za důsledky svého chování
– upevňování hygienických návyků
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•

Sociální dovednosti
– vzájemná spolupráce, pomoc, empatie, úcta, tolerance, respektování
jiných kultur, národností a jejich duchovních hodnot, učit se žít
společně s druhými lidmi a vedle nich
– umění se radovat z úspěchu druhých
– učit se respektu k autoritám
– orientace ve společnosti a společenských vztazích
– dodržování zásad slušného chování, pravidel chování ve škole i mimo
ni, respektování společenských norem
– naplňovat své povinnosti a být schopen uplatnit svá práva s ohledem na
práva druhých
– být připraven odolávat stresu i neúspěchu ve škole i v osobním životě

•

Vztah k přírodě
– uvědomění si hodnoty života, učit se úctě k životu
– pochopení závislosti lidského života na přírodních zdrojích
– podpora zdravého životního stylu

•

Vztah k majetku
– úcta k materiálním hodnotám ve škole i mimo ni
– vědomí hodnoty výsledků práce své i druhých

•

Účelná komunikace
– porozumění jednoduchým sdělením v mluvené i psané formě
– schopnost vyjádřit své pocity, přání a naslouchat druhým
– čtení s porozuměním, reprodukce čteného textu
– dovednost získávat a předávat informace pozorováním, čtením, psaním,
nasloucháním, ptaním se a dalšími metodami
– motivace k využívání informačních a komunikačních technologií

•

Příprava pro život a profesní orientace
– preference pracovních činností, vytváření pracovních návyků
– osvojování základních dovedností a zručnosti v domácích, řemeslných,
chovatelských a pěstitelských pracích
– sociální učení – osvojovat si nové formy chování v běžných životních
situacích ve veřejných institucích
– směřovat k zajímavostem jednotlivých povolání změnou hodnotového
žebříčku – uvědomění si společenské potřebnosti všech profesí
– praktické vyzkoušení různých profesí, možnost objevit osobní
uspokojení z výsledku své práce, a tak vést k touze po vlastní
profesionalizaci, vytváření hodnot a volbě povolání

Snahou ŠVP je soustředit se na základní praktické znalosti a dovednosti uplatnitelné
v každodenním životě, jejich časté opakování, procvičování a upevňování probíraného učiva.
Zvýšit aktivní účast žáků na výuce a celkově podporovat u žáků kladný vztah k učení a
vzdělávání.
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3.2. Výchovné a vzdělávací strategie
Ve výchovně vzdělávacím procesu škola využívá takové metody, které vedou k rozvoji
osobnosti žáka jako celku a současně respektují jeho individuální možnosti.
Při rozvoji klíčových kompetencí škola uplatňuje tyto postupy:





Ve výuce je kladen důraz na individuální přístup. V odůvodněných případech jsou
žáci vzděláváni dle IVP na základě doporučení školského poradenského pracoviště.
Při osvojování poznatků, vědomostí a dovedností je kladen důraz na procvičování,
neustálé opakování, stanovení splnitelných cílů, potlačování náročných a
encyklopedických informací.
Probírané učivo je směřováno k praktickému uplatnění v každodenním životě.
Optimální rozvoj žáků je zajištěn spoluprací s rodiči a dalšími institucemi (např.
školní rada, fakulty, SPC, PPP a MP Brno apod.).

Jednotlivé kompetence jsou naplňovány následovně:

Kompetence k učení
–
–
–

–
–
–
–

–
–

klademe důraz především na osvojení si základního výukového trivia (čtení, psaní,
počítání)
rozvíjíme u žáků schopnost číst s porozuměním, orientovat se v textu, vyhledávat
v něm podstatné informace a reprodukovat jednoduchý text
formou her, zábavných úkolů, dramatizace, návštěvou knihovny, divadelních a
filmových představení a zajímavou doplňkovou četbou rozvíjíme slovní zásobu,
pochopení významu slov, zvládnutí gramaticky správné stavby věty
klademe důraz na čtení s porozuměním, orientaci v textu, vyhledání podstatných
informací v textu a jednoduchou reprodukci textu
klademe důraz na povzbuzení, prožití pocitu úspěchu a radosti z dobře vykonané práce
vedeme žáky k samostatnosti při plnění zadaných úkolů i k tvořivému samostatnému
myšlení, k vyjádření vlastního názoru a k sebehodnocení
ve výchovně zaměřených předmětech vedeme žáky k estetickému cítění v rámci
bydlení, oblékání a vzhledu návštěvami výstav, vhodnými knižními publikacemi,
besedami a diskusemi
exkurzemi do provozů a besedami s pracovníky jiných zařízení a resortů vedeme
k uvědomění si návaznosti získaných vědomostí a dovedností na praktický život
seznamujeme žáky s počítačem a učíme základní dovednosti na něm

Kompetence k řešení problému
–
–

–

při řešení úkolu podněcujeme žáky k uvědomění si výchozího zadání, smyslu jeho
vyřešení a dalšího využití dosažených výsledků
vedeme žáky k uvědomělému čtení textu a jeho porozumění, k využívání vlastních
poznámek, k schopnosti vyhledávat danou tematiku v učebnici, v časopisech a
literatuře
adekvátním způsobem seznamujeme žáky s možností vyhledávat různé informace na
internetu
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orientaci při hledání informací vedoucích k řešení problémové situace posilujeme
schopnostmi vyhledat příslušná informační centra a formulovat konkrétní dotazy
(dopravní, místní, obchodní apod.), nalézt příslušnou odbornou poradenskou službu
(zdravotní, bezpečnostní, právní, psychologickou apod.)
rozvíjíme základní znalost výrazů v cizích jazycích
využíváme her a diskuzí o jejich řešení, přehrávání situací z pohledu různých
sociálních rolí
upevňujeme chápání změn a konfliktů jako přirozeného jevu, kdy daný problém
nemusí mít jediné, jednoduché a konečné řešení

Kompetence komunikativní
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

vytváříme podmínky pro rozvoj komunikace se spolužáky a dospělými ve škole i
v podmínkách mimo ni
podněcujeme využívání získaných komunikačních dovedností v reálném životě a
sociální interakci
předkládáme různé typy textů v různých materiálech a vedeme žáky k práci
s informačními technologiemi
vedeme žáky k porozumění běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a
komunikačních prostředků a k adekvátním reakcím na ně
podporujeme přátelské vztahy mezi žáky, učíme žáky naslouchat druhým lidem
rozvíjíme u žáků schopnost vytvořit si vlastní názor, samostatně jej vyjádřit i obhájit
vedeme ke správné formulaci a vyjádření vlastních myšlenek, názorů a pocitů, ke
kultivovanému písemnému a verbálnímu projevu
podporujeme a rozvíjíme mezitřídní komunikaci i komunikaci s ostatními školami
v rámci hudebních setkání, výtvarných či sportovních soutěží
pochvalou a povzbuzením učíme žáky všímat si kladných stránek svých a druhých
lidí, rozvíjíme schopnost oceňovat je
snažíme se, aby žáci vnímali dospělé jako partnery s určitou mírou autority

Kompetence sociální a personální
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

posilujeme vytváření reálné představy o sobě samém
podporujeme schopnost tolerance a respektování názorů druhých při společné práci ve
skupině a respektování společně dohodnutých pravidel
rozvíjíme u žáků schopnost hledat a najít kompromis při řešení problémů bez pocitu
vlastní újmy
motivujeme žáky k ohleduplnosti a úctě při jednání s ostatními žáky (např. v hodinách
TV posilujeme chování fair play)
usilujeme o vytváření příjemné atmosféry v kolektivu
rozvíjíme dovednost žáků poskytnout pomoc druhému v případě potřeby
vedeme žáky k efektivní spolupráci s ostatními
posilujeme u žáků odmítavý postoj ke všemu, co narušuje dobré vztahy
prezentací výrobků vytvořených žáky v PČ a VV, nejrůznějšími vystoupeními při
oslavách školy i na veřejnosti posilujeme sebevědomí žáků a uvědomění si hodnoty
své pozice v kolektivu
zaměřujeme se na vytváření humánních vztahů v rodině a mezi lidmi
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Kompetence občanské
–

–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

seznamujeme žáky se základními občanskými právy a povinnostmi, posilujeme jejich
schopnost zapojit se do obrany práv svých i druhých a schopnost přijmout osobní
odpovědnost
vedeme žáky k tomu, aby si stanovili svá vlastní pravidla chování v třídním kolektivu,
která budou vzájemně respektovat
respektujeme individuální rozdíly žáků (etnické, kulturní, zdravotní) při různých
sportovních a kulturních akcích školy a vedeme žáky k tomu, aby se vždy chovali
zodpovědně
vedeme žáky ke správné péči o své zdraví
ve spolupráci s městskou policií učíme žáky dbát o bezpečí své i druhých
prostřednictvím zvýšené dotace hodin pracovních činností vedeme žáky
k zodpovědnému postoji k práci, a to i vzhledem k volbě budoucího povolání
zapojujeme žáky do školní výzdoby (chodby, třídy), čímž je učíme vážit si věcí kolem
sebe, udržovat čisté a estetické prostředí
účastí na cvičení v přírodě a cvičném poplachu žáky připravujeme, jak se chovat
v mimořádných situacích
v rámci dopravní výchovy rozvíjíme u žáků znalosti pravidel silničního provozu
při cestování v dopravních prostředcích na školní akce seznamujeme žáky s pravidly
slušného chování a vedeme je k ohleduplnosti vůči ostatním spoluobčanům
pro žáky vyšších ročníků zajišťujeme návštěvy různých úřadů, aby získali poznatky o
jejich zaměření a naučili se komunikovat s jejich zaměstnanci

Kompetence pracovní
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–
–

vedeme žáky k samostatné cílevědomé práci se schopností dokončit úkol
při výuce využíváme práci ve skupinách, motivujeme žáky k účinné spolupráci a
apelujeme na vzájemnou pomoc a dodržování pravidel týmové práce
v rámci jednotlivých tříd se žáci podílejí společně s pedagogy na vytváření pracovních
pravidel a jejich dodržování
využitím různých pracovních rolí a jejich výměnou podněcujeme žáky, aby oceňovali
a vážili si pracovních zkušeností druhých lidí a jimi vytvořených hodnot
vedeme k utváření příjemné pracovní atmosféry
při pracovních činnostech dbáme na hygienu a bezpečnost práce, osvojení si
základních pracovních návyků
vedeme žáky k propojení poznatků z různých vzdělávacích oblastí
vedeme žáky k vzájemnému respektování různých pracovních postupů, odlišného
pracovního tempa a učíme je čerpat poučení z toho, co si druzí lidé myslí, co dělají a
jak pracují
rozvíjíme schopnost vnímat a vstřebávat všechny nově získané pracovní dovednosti a
návyky k vytvoření pozitivního vztahu k dalšímu vzdělávání a uplatnění ve
společnosti
vypracováváme celoškolní plán k volbě povolání
výuka je doplněna praktickými exkurzemi do nejrůznějších provozů a odborných
učilišť, a to ve spolupráci s výchovným poradcem
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3.3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Podmínky vzdělávání žáků se speciálními potřebami:
Naše základní škola je školou praktickou, zaměřenou na výuku žáků s lehkým a středně
těžkým mentálním postižením (podle příslušné vyhlášky v platném znění). Pro přiblížení naší
výukové specifiky širší veřejnosti můžeme říci, že jsme v předešlém legislativním období
byli školou zvláštní, která byla určena dětem, jimž jejich rozumové schopnosti
neumožňovaly s úspěchem se vzdělávat v základní škole, ani ve speciální základní škole.
Současná legislativa poskytuje těmto žákům prostor pro úspěšné plnění povinné školní
docházky v základních školách praktických, mezi něž se řadí i naše škola. Tato škola jim
zajišťuje speciální pedagogickou péči a výuku pedagogy s psychopedickou či jinou
potřebnou speciálně pedagogickou odborností. Spolupracuje se školskými poradenskými
zařízeními v rámci zařazování dětí do naší školy, při konzultacích problémových situací u
žáků a při doporučování výuky na podkladě individuálního vzdělávacího plánu, případně
účasti asistenta pedagoga ve výchovně vzdělávacím procesu. Dále při volbě speciálních
postupů a pomůcek pro výuku a podobně. Naši pedagogové rovněž velmi úzce spolupracují
s pediatry, případně s jinými odbornými lékaři, např. neurology, psychiatry atd.
Legislativa však nehovoří o žácích se středním mentálním postižením, které dříve
vzdělávala pomocná škola. Náš pedagogický sbor je na práci s těmito žáky odborně
připraven. Učitelé koncipují školní vzdělávací plán tak, aby umožnil prostor pro výchovu a
vzdělávání těchto dětí.
Integrace žáků s tělesným postižením je zajištěna bezbariérovostí většiny prostor naší
školy. Žákům na vozíku umožňuje spolehlivý přístup do budovy výtah se vstupem ze dvora
školy. Žák se výtahem dostane do zvýšeného přízemí i do 1. patra, kde se nacházejí učebny i
šatny. Výtahem se dostanou rovněž do suterénu, kde jsou umístěny některé odborné učebny,
školní družina a jídelna. Jediným problémem je dostupnost cvičebního sálu. Tento problém
jsme podle potřeby připraveni řešit zakoupením schodolezu. V případě výskytu odborného
výchovně vzdělávacího problému budeme úzce spolupracovat s odborníky speciálního
pedagogického centra pro tělesně postižené děti.
Supervize speciálních pedagogických center (SPC) pro smyslové vady se stávají pro
pracovníky naší školy v případě integrace žáka s kombinací mentálního postižení s
postižením zraku či sluchu samozřejmou součástí jejich pedagogické práce.
Materiální zajištění pro tělesně a smyslově postižené žáky předpokládáme formou
zápůjčky pomůcek ze specializovaných SPC, případně zakoupením potřebného vybavení a
učebnic na základě integračního posílení rozpočtu školy zřizovatelem.
Ve školách všech typů přibývá žáků s problémy v chování, ať už se jedná o
pseudoporuchu, vývojovou poruchu nebo poruchu na podkladě psychiatrické, případně
neurologické diagnózy. Pro tyto záležitosti máme na škole zřízeno školní poradenské
pracoviště, které tvoří školní psycholog, školní metodik prevence a výchovný poradce.
Několik našich pedagogů má aprobaci etopedickou, tedy pedagogiku z oblasti problémů
chování. Ani zde nezapomínáme na odbornou spolupráci. Obracíme se většinou na středisko
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výchovné péče, základní školu se specializací na vývojové poruchy chování a na odborné
lékaře.
Žákům je umožněno rozvíjení sebehodnocení, např. účastí v různých výtvarných a
sportovních soutěžích a vystupováním na školních i mimoškolních kulturních akcích .
Výtvarné práce našich žáků zdobí nejen naši školu, ale jsou i součástí výzdoby sídla
ombudsmana či Romského muzea.
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3.4. Začlenění průřezových témat do výuky

Průřezové téma:

Osobnostní a sociální výchova - osobnostní rozvoj
1. stupeň

Název tématického okruhu

1.
ročník

ČJ-In
HV-In
Rozvoj schopností poznávání
VV-In
M-In

2.
ročník

ČJ-In
HV-In
VV-In
M-In

3.
ročník

ČJ-In
HV-In
VV-In
M-In

Sebepoznání a sebepojetí

2. stupeň
4.
ročník

5.
ročník

ČJ-In
HV-In
VV-In
ICT-In
M – In
Vl - In

ČJ-In
HV-In
VV-In
ICT-In

Přv – In
TV - In

Přv – In
TV - In

Seberegulace a
sebeorganizace

6.
ročník
ČJ-In
HV-In
VV-In
Př-In
ICT-In
D-In
M -In

7.
ročník
ČJ-In
HV-In
VV-In
Př-In
ICT-In
F -In

8.
ročník

9.
ročník

ČJ-In
HV-In
VV-In
F - In
ICT-In

ČJ-In
Ch -In
F - In
HV-In
VV-In
ICT-In

Př-In
VZ-In
F-In

VO-In
Ch -In
F-In

PČ-In

PČd-In
TV - In

PČd-In
TV - In

PČd-In
VZ-In
TV - In

PČd-In
TV - In

Psychohygiena

HV-In

HV-In

HV-In

HV-In
TV - In

HV-In
Vl –In
TV - In

HV-In

HV-In

HV-In
Př-In
VZ-In

HV-In

Kreativita

VV-In

VV-In

VV-In

VV-In
PČ-In
TV - In

VV-In
PČ-In
TV - In

VV-In
PČ-In
TV - In

VV-In
PČ-In
TV - In

VV-In
PČ-In
TV - In

VV-In
PČ-In
TV - In

P = projekt
In = integrace do předmětu
A = akce
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Průřezové téma:

Osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj
1. stupeň

Název tématického okruhu

1.
ročník

2.
ročník

3.
ročník

Poznávací schopnosti

2. stupeň
4.
ročník

Přv - In

Mezilidské vztahy

TV-In

TV-In

TV-In

Komunikace

ČJ-In
HV-In
M - In

ČJ-In
HV-In
M - In

ČJ-In
HV-In
M -In

ČJ-In
HV-In
M - In
TV-In

Spolupráce a soutěživost

VV-In
TV - A

VV-In
TV -A

VV-In
PČ-In
TV - A

VV-In
PČ-In
TV - A

Vl - In

P = projekt
In = integrace do předmětu
A = akce
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5.
ročník

6.
ročník

Přv - In

7.
ročník

8.
ročník

9.
ročník

Z - In

VZ-In
Ch -In
F -In

VO-In

VO-In
F - In

ČJ-In
HV-In
M - In
TV-In

ČJ-In
HV-In
VO-In
AJ - In

ČJ-In
HV-In
VO-In
AJ -In

ČJ-In
HV-In
AJ -In

ČJ-In
HV-In
VZ-In
AJ -In

VV-In
PČ-In
TV - In

VV-In
TV – In
PČd - In

VV-In
TV - In

VV-In
TV - In

VV-In
Z-In,A
TV - In

TV -In

F - In
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Průřezové téma:

Osobnostní a sociální výchova - morální rozvoj
1. stupeň

Název tématického okruhu

1.
ročník

2.
ročník

3.
ročník

Řešení problému a
rozhodovací dovednosti

ČaS - In

Hodnoty, postoje, praktická
etika

ČaS - In

2. stupeň
4.
ročník

TV – In, A

P = projekt
In = integrace do předmětu
A = akce
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5.
ročník

TV – In, A

6.
ročník

7.
ročník

8.
ročník

9.
ročník

VO-In

VZ-In

VO - In, A
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Průřezové téma:

Výchova demokratického občana
1. stupeň

Název tématického okruhu

Občanská společnost a škola

1.
ročník

2.
ročník

3.
ročník

2. stupeň
4.
ročník

5.
ročník

Vl - In

Občan, občanská společnost
a stát

6.
ročník

7.
ročník

8.
ročník

VO-In

Vl - In

VO-In

9.
ročník

VO - In

VO-In

VO-In
D-In

Z-In

Formy participace občanů v
politickém životě

VO-In

D-A

Principy demokracie jako
formy vlády a způsobu
rozhodování

D-In

Z-In
VO - In

P = projekt
In = integrace do předmětu
A = akce
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Průřezové téma:

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
1. stupeň

Název tématického okruhu

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

1.
ročník

HV-In
PČ-In

2.
ročník

HV-In
PČ-In

3.
ročník

HV-In
PČ-In

2. stupeň
4.
ročník

HV-In
PČ-In
ČJ-In

Přv - In

Jsme Evropané

P = projekt
In = integrace do předmětu
A = akce
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5.
ročník
HV-In
PČ-In
ČJ-In
Vl - In

Přv - In
Vl - In

6.
ročník

7.
ročník

8.
ročník

9.
ročník

HV-In
AJ - A

HV-In
M-In
Z-In
F – In
AJ - A

HV-In
F – In
AJ - A

HV-In
F - In
Ch – In
AJ - A

PČd-In
TV – In
AJ - In

PČd-In
TV – In
AJ – In

PČd-In
M-In
Z-In,A
TV – In
AJ – In

PČd-In
TV – In
AJ - In

Z-In
AJ – In

VO-In
AJ – In

AJ – A
M - In

Z-In
M-In
AJ - A
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Průřezové téma:

Multikulturní výchova
1. stupeň

Název tématického okruhu

Kulturní rozdíly

Lidské vztahy

Etnický původ

1.
ročník

VV-In
HV-In

HV-P

2.
ročník

VV-In
HV-In

HV-P
PČ - In

PČ - In

3.
ročník

VV-In
HV-In

HV-P
PČ - In

PČ – In

2. stupeň
4.
ročník

VV-In
HV-In
Přv - In

HV-P
PČ - In

PČ – In

Multikulturalita

Princip sociálního smíru a
solidarity

5.
ročník

6.
ročník

7.
ročník

8.
ročník

9.
ročník

VV-In
HV-In
Vl - In
Přv - In

VV-In
AJ – In

VV-In
AJ – In

VV-In
AJ – In

VV-In
Př-In
AJ - In

HV-P
PČ - In

HV-P
VO-In
Z-In
TV – In
PČd - In

F – In
TV - In

PČd-In
F – In
TV - In

PČd-In
Ch - In
F – In
TV - In

PČ - In

VO-In
AJ – In
PČd – In
TV -In

Z-In
AJ – In
TV - In

PČd-In
AJ – In
TV - In

PČd-In
Př-In
AJ – In
TV - In

HV-In
AJ – In

HV-In
AJ – In

HV-In
ČJ-In, A
Z-In
AJ – In

HV-In
ČJ-In,A
AJ -In

VO-In

P = projekt
In = integrace do předmětu
A = akce
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Průřezové téma:

Environmentální výchova
1. stupeň

Název tématického okruhu

Ekosystémy

1.
ročník

ČaS-A

2.
ročník

ČaS-A

3.
ročník

ČaS-A

2. stupeň
4.
ročník

ČJ-In
Vl -In
Přv - In

Základní podmínky života

Lidské aktivity a problémy
životního prostředí

PČ-In

PČ-In

PČ-In

PČ-In
Přv - In, A, P
Vl - In

Vztah člověka k prostředí

5.
ročník

ČJ-In
Přv -In

Přv - In

PČ-In
Přv - In, A

Přv - In

P = projekt
In = integrace do předmětu
A = akce
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6.
ročník

PČd-In
Z-A
Př-In
TV - In

7.
ročník

8.
ročník

9.
ročník

F - In

F – In
VZ - In

Př-In
Ch - In
F – In
VZ - In

Z-In,A

VZ - In

Př-In
Ch – In
VZ - In

PČd-In
F – In
TV - In

PČd-In
F – In
TV – In
VZ - In

PČd-In
Z-A,In
Př-In
CH – In
VZ - In

F - In

Z-In
ČJ-In
VZ - In

Př-In
Ch - In
F – In
VZ - In

Školní vzdělávací program
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Průřezové téma:

Mediální výchova
1. stupeň

Název tématického okruhu

1.
ročník

2.
ročník

3.
ročník

2. stupeň
4.
ročník

Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení

ČJ-In

Interpretace vztahu
mediálních sdělení a reality

ČJ-In

Fungování a vliv médií ve
společnosti

HV-A

HV-A

HV-A

HV-A

Tvorba mediálního sdělení

P = projekt
In = integrace do předmětu
A = akce
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5.
ročník

6.
ročník

7.
ročník

8.
ročník

VZ-In

ČJ-In

PČd-In
TV - In

HV-A

9.
ročník

HV-A
M-In

PČd-In
TV – In

PČd-In
TV – In

PČd-In
TV - In

HV-In

HV-In

ICT-P

ICT-P
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4. Učební plán
4.1. Tabulace učebního plánu
Vzdělávací oblasti

Vyučovací předmět

Jazyk a
jazyk.komunikace

Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika

Matematika a její
aplikace
Inform.a kom.
technologie
Člověk a jeho svět

Člověk a společnost

Člověk a příroda

Umění a kultura

2.
7

4+1

4+1

4+1

Informatika
Člověk a jeho svět

1

1

Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Hudební výchova

Člověk a zdraví

Výchova ke zdraví

Člověk a svět práce

Tělesná výchova
Pracovní činnosti

1

1

33+1

6.
5+1
1

7.
5+1
1

2. stupeň
8.
5
1

5+1

22+4

5+1

5+1

5+1

5+1

20+4

1

1

2

1

1

1+1

1+1

4+2

2
2

2
2

12
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
+1

2
+1

2
1

1
1
1
1

1

1

1

1

5.
6

5

9.
4+1
1

19+3
4

2

Přírodověda
Vlastivěda
Dějepis
Výchova k občanství

Výtvarná výchova

Celkem čas. dotace

1.
7

1. stupeň
3.
4.
7+1
6

1

1

1
10+1

1

1

1+1

1

1

8

13+2

8+1
1+1

1

1

1

1

1

2

3

3

3

3

3

15

3

3

3

3

12

2+1

2+1

3+1

4

4

15+3

5

5

5

5

20

21

21

25

25

26

109+9

30

30

31

31

110+12
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4.2. Poznámky k učebnímu plánu
Posílení časové dotace předmětu z disponibilní časové dotace je značeno znaménkem +
Český jazyk
• Vyučovací předmět má v 1.-3. ročníku komplexní charakter. Od 4. ročníku je členěn na
Komunikační a slohovou výchovu, Jazykovou výchovu a Literární výchovu.
• Součástí Komunikační a slohové výchovy na 1. stupni je řečová výchova, která je
zařazována v menších časových celcích jako součást běžné vyučovací hodiny.
• Ve 3. ročníku je předmět posílen o 1 vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace. Na
2.stupni je posílen o 3 hodiny z disponibilní časové dotace.
• V rámci předmětu bude probíhat individuální logopedická péče zajištěná logopedem pracovníkem SPC.
Anglický jazyk
• Je realizován od 6. do 9. ročníku.
Matematika
• Na 1. i 2. stupni je předmět posílen o 4 vyučovací hodiny z disponibilní časové dotace.
Informatika
• Jako samostatný předmět je vyučován od 4. ročníku.
• Se základy práce na PC se žáci seznamují od 1. ročníku v rámci jiných vyučovacích
předmětů.
Zeměpis
• Předmět je zařazen již v 6. a 7. ročníku v návaznosti na vyučovací předmět Vlastivěda.
Časová dotace v těchto ročnících je čerpána z disponibilní časové dotace.
Výtvarná výchova
• Ve 3. a 6. ročníku je posílena o 1 hodinu z disponibilní časové dotace.
Tělesná výchova
• V rámci tělesné výchovy jsou zařazeny prvky zdravotní tělesné výchovy s přihlédnutím
k individuálním potřebám žáků se zdravotním oslabením.
Pracovní činnosti
• Na 1. stupni je vyučovací předmět posílen o 3 hodiny z disponibilní časové dotace.
Zkratky předmětů:
Český jazyk - ČJ
Cizí jazyk – anglický jazyk - AJ
Matematika - M
Informatika - ICT
Zeměpis - Z
Výtvarná výchova - VV
Tělesná výchova - TV
Pracovní činnosti – chlapci i dívky– PČ
Pracovní činnosti – dívky – PČd
Pracovní činnosti – chlapci - PČch

Přírodověda - Přv
Vlastivěda - Vl
Přírodopis - Př
Člověk a jeho svět - ČaS
Výchova ke zdraví - VZ
Výchova k občanství - VO
Hudební výchova - HV
Dějepis - D
Chemie - Ch
Fyzika - F
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5. Učební osnovy
5.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK
5.1.1.

Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:
Obsah vyučovacího předmětu Český jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a
jazyková komunikace, z níž tento předmět vznikl.
Výuka probíhá ve všech ročnících. V 1.- 3. ročníku má předmět komplexní charakter.
Vyučovací hodina zahrnuje čtení, psaní, rozvoj mluveného projevu, jazykovou i literární
výchovu. Rozdělení časové dotace jednotlivým složkám je na uvážení vyučujícího, který bude
brát ohled na specifické potřeby žáků ve třídě.
Od 4. ročníku je předmět členěn na Komunikační a slohovou výchovu (jejíž součástí je
čtení, mluvený projev a psaní), Jazykovou výchovu a Literární výchovu. Rozdělení časové
dotace jednotlivým složkám je na uvážení vyučujícího.
Časová dotace na 1. stupni je 33 vyučovacích hodin a je posílena o 1 disponibilní
hodinu ve 3. ročníku. Součástí Komunikační a slohové výchovy je řečová výchova, na kterou
je kladen velký důraz. Jejím cílem je rozvoj nejen slovní zásoby, ale je zaměřena na rozvoj
smyslového a citového vnímání a vyjadřovacích schopností. Je zařazována v menších
časových celcích jako součást běžné vyučovací hodiny.
Časová dotace na 2. stupni je 19 vyučovacích hodin a je posílena o 3 hodiny
z disponibilní časové dotace.
Cílem předmětu je vést žáka k srozumitelnému vyjadřování se ústní i písemnou formou
spisovného jazyka, rozvíjet pozitivní vztah k mateřskému jazyku, zájem o literaturu a vytvářet
dostatečnou slovní zásobu. Důraz je kladen na utváření čtenářských dovedností, především
čtení s porozuměním. Předmět rozvíjí schopnost žáka vnímat různá sdělení, rozumět jim a
adekvátně na ně reagovat. Posiluje sebedůvěru, schopnost sdělit svůj názor a kultivovaný
projev žáka v běžných situacích.

Průřezová témata:
Ve vyučovacím předmětu Český jazyk jsou realizována tato průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,
Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova.
Mezipředmětové vztahy:
V rámci mezipředmětových vztahů je možno v tomto předmětu uplatnit vazby s těmito
předměty: Přírodověda, Vlastivěda, Výtvarná výchova, Pracovní činnosti, Hudební výchova,
Matematika, Člověk a jeho svět, Tělesná výchova.
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Výchovné a vzdělávací strategie:
Ve vyučovacím předmětu Český jazyk uplatňujeme takové postupy a metody, které
vedou k naplňování následujících kompetencí.
Kompetence k učení
 žák pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami.
• učitel dává žákovi příležitost pracovat s různými druhy učebního materiálu a učebních
pomůcek (učebnice, knihy, sešity, pracovní listy, PC apod.) a vede žáka k jejich
správnému používání
 žák dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě
• učitel vhodnými způsoby vede žáka k samostatnému řešení zadaných úkolů a vyhledávání
informací z různých pramenů (orientace v textu, porozumění textu)

Kompetence k řešení problémů
 žák vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení
• při práci s textem učitel vede žáka k hledání a chápání souvislostí mezi jevy
 žák řeší samostatně běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonává
životní překážky
• učitel vede žáka k využití vyhledaných informací v praktickém životě
Kompetence komunikativní
 žák se srozumitelně vyjadřuje v ústním projevu a umí vést dialog
 žák rozumí obsahu sdělení přiměřeně na něj reaguje
• učitel klade otevřené otázky, zadává problémové úlohy či úlohy rozvíjející tvořivost,
samostatnost a slovní zásobu
 žák využívá tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí, rozumí běžně užívaným
textům, záznamům a obrazovým materiálům
• učitel předkládá žákům různé druhy studijních materiálů a vede je k samostatné práci
s nimi a k schopnosti jejich využití ve společenském životě
 žák zvládá jednoduchou formu písemné komunikace
• učitel seznamuje žáka se správnou technikou psaní a čtení, ukazuje mu možnosti využití
těchto dovedností v praktickém životě, pro komunikaci s ostatními lidmi
 žák vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor
• učitel zadává úkoly umožňující spolupráci s ostatními a tím dává příležitost ke
vzájemnému sdělování svých pocitů a názorů
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Kompetence sociální a personální
 žák navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat
dobré mezilidské vztahy
• učitel umožňuje žákovi vyjádřit své názory, náměty, sdělit své pocity a zároveň vhodným
způsobem motivuje naslouchat názorům a myšlenkám druhých

Kompetence pracovní
 žák dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního
prostředí a společenských hodnot a uplatňuje je při pracovních činnostech
• učitel vede žáka k podílení se na vhodné úpravě pracovního prostoru a vede jej
k dodržování hygienických pravidel při psaní a čtení
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ČESKÝ JAZYK: 1. ročník

Ročníkové výstupy
Žák by měl:
 zvládat základní
hygienické návyky
spojené se čtením
 rozumět základním
pojmům nezbytným
k orientaci v prostoru
 rozlišit změny ve
složitějších situacích
 orientovat se na stránce a
v textu

Učivo
Komunikační a slohová výchova:
Předčtenářské stádium:
 správné sezení a zásady správného zacházení
s knihou
 průpravná diferenciační cvičení pro rozvoj
zrakového a sluchového vnímání
 rozlišování pojmů
 určování změn
 orientace na stránce
 orientace na řádku
 čtení zleva doprava

Čtení:
 rozumět jednoduchým
 analyticko- syntetické činnosti – věta,
pokynům učitele
slovo, slabika
 diferenciační cvičení pro rozvoj
zrakového a sluchového vnímání
 znát všechna probíraná
 vyvození hlásek a písmen /malých i
písmena a, i, e, m, o, u, l,
velkých/ a, i, e, m, o, u, l, v, t, y, s, j
v, t, y, s, j
 rozlišovat jejich délku
 rozlišování délky samohlásek
samohlásek
 písmena a, i ve funkci spojky
 zvládat čtení otevřených
 čtení otevřených slabik
slabik, čtení
 čtení dvojslabičných slov složených
dvojslabičných slov
otevřených slabik
 zvládat čtení
 čtení jednoduchých vět
jednoduchých vět
 zvládat čtení krátkého
 čtení krátkého textu
textu a orientaci v něm
 zvládat čtení psacího
 čtení psacího písma
písma

 dbát na správné dýchání
a seznámit se se
správnou technikou
mluveného projevu

Průřezová
témata

Mluvený projev:
 technika mluveného projevu - nácvik
správného dýchání, tvorby hlasu, správná
výslovnost, slovní přízvuk, intonace,
rytmizace, tvoření hlasu a melodie věty
 rozvoj fonematického sluchu
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Osobnostní a
sociální
výchova
Osobnostní
rozvoj
 rozvoj
schopností
poznávání – In
Sociální rozvoj
 komunikace In
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 umět pojmenovat známé
předměty běžného života

 zvládat grafomotorická
cvičení

 zvládat základní
hygienické návyky
spojené se psaním

 psát probraná písmena
 psát procvičené slabiky a
slova

 psát jednoduché věty
 psát probrané číslice
 zvládat opis slabik a slov
 zvládat přepis slabik a
slov
 psát podle diktátu známá
písmena a slabiky
 umět pozdravit,
poděkovat, poprosit o
něco a omluvit se

Žák by měl:
 odlišit délku slabik
 rozložit slovo na slabiky,
hlásky a naopak
 mít přiměřenou slovní
zásobu

Žák by měl:
 pamatovat si a
reprodukovat
jednoduchou říkanku
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rozvoj slovní zásoby
mimojazykové prostředky řeči – mimika,
gesta

Psaní:
 hry a motivované přípravné cviky pro
rozvoj psychomotorických schopností a
jemné pohybové koordinace nutné
k výuce psaní
 prvky správných hygienických,
pracovních a estetických návyků při
psaní
 správné sezení a zacházení s psacím
náčiní
 prvky psacích písmen
 psaní písmen malé abecedy / velká jen ta,
která se od malých neodlišují tvarem /
 procvičování naučených písmen ve
slabikách
 spojování písmen ve slabiky
 spojování slabik ve slova
 psaní jednoduché věty
 psaní číslic
 opis slabik a slov
 přepis slabik a slov


diktát písmen, slabik



forma společenského styku – pozdrav,
poděkování, prosba, omluva

Jazyková výchova:





rozlišovat délku slabik
výslovnost samohlásek a souhlásek
nácvik analyticko- syntetických
sluchových cvičení
rozvoj slovní zásoby

Literární výchova:


jednoduché říkanky a krátké básničky
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 umět se koncentrovat na
poslech jednoduché
pohádky
 umět reprodukovat
jednoduchou pohádku
pomocí otázek od učitele
a obrázků
 dramatizovat
jednoduchou pohádku či
krátký příběh



poslech nejznámějších jednoduchých
pohádek



reprodukce nejznámější pohádky vedená
otázkami s porozuměním



 řešit jednoduché hádanky
 umět zacházet s knihou




 projevovat přiměřený
zájem o dětské knihy



dramatizace jednoduché pohádky či
krátkého příběhu základní literární
pojmy – rozpočitadla, hádanka, říkanka,
jednoduchá pohádka
jednoduché hádanky
zásady správného zacházení s
ilustrovanou knihou
seznámení s knihou či dětským
časopisem
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5.1.3.
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ČESKÝ JAZYK: 2. ročník

Ročníkové výstupy
Žák by měl:
 znát všechna
probraná písmena
 číst plynule slova
v rozsahu
probraného učiva

 mít zautomatizované
čtení slov o 3
hláskách
 orientovat se na
stránce a v textu
 chápat obsah
čteného a
odpovídat na otázky
týkající se
obsahu čteného

 mít přiměřenou
slovní zásobu a
správně ji používat
 vyjádřit se
samostatně krátkými
větami
 orientovat se a
používat základní
pravidla
společenského styku

 znát probraná
písmena a číslice

 psát slova a věty
 opsat slova a krátký
text
 přepsat slova a
krátký text

Učivo

Průřezová
témata

Komunikační a slohová výchova:
Čtení:
 dokončení nácviku zbývajících písmen
abecedy /malých i velkých/
 dvojslabičná a víceslabičná slova
složená z otevřených slabik
 zavřené slabiky
 dvojslabičná slova se zavřenou
slabikou na konci
 automatizace čtení jednoslabičných
slov o 3 hláskách




čtení skladebně jednoduchých vět
orientace na stránce a v textu
reakce na otázky zaměřené
k pochopení obsahu čteného

Mluvený projev:
 rozvoj slovní zásoby
 správné používání významu slov





tvorba krátkých vět
krátké samostatné vyprávění
popis obrázků
upevnění vyjádření poděkování,
prosby, omluvy a blahopřání

Psaní:
 nácvik všech písmen malé abecedy a
číslic
 nácvik velkých písmen – pouze
tvarově shodných s písmeny malými
 spojování slabik ve slova
 psaní jednoduchých vět
 opis psacího písma


přepis písma
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Osobnostní a
sociální
výchova
Osobnostní
rozvoj
 rozvoj
schopností
poznávání – In
Sociální rozvoj
 komunikace In

Školní vzdělávací program
 psát slabiky a slova
podle diktátu
 dodržovat základní
hygienické návyky
pro správné psaní

Žák by měl:
 umět se správně
vyjadřovat
 používat správná
slova
 mluvit srozumitelně

Žák by měl:
 být schopen
přednášet básničku a
říkadlo
 reprodukovat krátký
příběh podle otázek
a obrázků
 umět číst v dětské
knize přiměřené
náročnosti
 soustředit se na
poslech textu
 poznávat dětské
časopisy a knihy
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nácvik diktátu – slabik, slov



estetická úprava sešitů, hygienické
návyky u psaní

Jazyková výchova:






rozvoj analyticko-syntetických
sluchových cvičení
rozlišování délky samohlásek
tvorba slov
rozšiřování slovní zásoby
nácvik srozumitelného samostatného
vyjadřování

Literární výchova:



přednes říkanek a básniček a pohádek
dramatizace jednoduchého textu



reprodukce textu podle otázek a
ilustrací



čtení dětské knihy s přiměřeným
textem





poslech čteného textu
reakce na obsah čteného – porozumění
seznámení s druhy tiskovin – kniha,
časopis, noviny
zásady správného zacházení s knihami
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5.1.4.
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ČESKÝ JAZYK: 3. ročník

Ročníkové výstupy
Žák by měl:
 číst všechny hlásky,
slabiky, slova, věty
 zvládat zřetelné čtení
jednoduchých vět
 správně a plynule číst
předložku se slovem
 používat celé věty,
umět vyjádřit
samostatně krátký děj
 umět krátce vyjádřit
obsah čteného
 orientovat se ve
čteném textu,
nepřeskakuje při čtení
 číst správně slabiky
dě, tě, ně, bě, pě, mě,
vě, di, ti, ni, dy, ty, ny

 zvládat správné
techniky mluveného
projevu

 umět se vyjadřovat
v krátkém mluveném
projevu – popíše své
zážitky, obrázek nebo
reprodukuje čtený text
 ovládat základní
pravidla
společenského styku a
používat je v praxi
 používat jednoduchá
přání a vyjádřit krátká
sdělení

 psát všechna malá i
velká písmena
abecedy

Učivo

Průřezová
témata

Komunikační a slohová výchova:
Osobnostní a
sociální
Čtení :
 upevnění výuky čtení – věta, slova, výchova
Osobnostní
slabika, hláska, písmeno
rozvoj
 čtení jednoduchých vět
 rozvoj
schopností
 čtení předložky se slovem
poznávání – In
 vyprávění, používání vět
Sociální rozvoj
 komunikace In
 obohacovat a zpřesňovat slovní zásobu
 čtení s porozuměním
 tiché čtení
 orientace ve čteném textu


čtení slabik dě, tě, ně, bě, pě, mě, vě,
di, ti, ni, dy, ty, ny

Mluvený projev :
 upevňování
techniky
mluveného
projevu – dýchání, tvorba hlasu,
výslovnost, slovní přízvuk, intonace,
rytmizace
 rozvoj fonematického sluchu
 krátké vypravování (vlastních zážitků,
reprodukce krátkého textu, popis
obrázků apod.)





formy společenského styku – oslovení,
pozdrav, prosba, poděkování, omluva,
vzkaz, adresa, blahopřání, pravidla
komunikace ve dvojici (dialog), ve
skupině, zdvořilá mluva
rozvoj neverbální komunikace

Psaní:
 dokončit nácvik psaní velkých písmen
 upevnit správné psaní již nacvičených
písmen malé a velké abecedy
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 dokáže opsat a
přepsat jednoduchý
tištěný text
 zvládat napsat
písmena, slabiky,
slova a číslice podle
diktátu
 dodržovat dobrou
úpravu v sešitě a
správně navazovat
jednotlivá písmena,
dodržovat vzdálenost
mezi slovy
 být schopen
kontrolovat napsané
 dodržovat základní
stavbu věty
 dodržovat základní
hygienické návyky
potřebné pro správné
psaní – správně drží
tužku, dodržuje sklon
písma

Žák by měl:
 vyslovovat
samohlásky a
souhlásky a dodržovat
správnou délku
samohlásek
 umět se dobře
vyjadřovat a používat
správná slova

Žák by měl:
 pozorně naslouchat
předčítanému textu,
dokáže se zájmem
sledovat divadelní
nebo hudební
představení přiměřené
jeho věku
 přednést krátké
básničky a říkadla
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opis psacího písma a
jednoduchého tištěného textu



psaní písmen, slabik a slov, číslic
podle nápovědy



správná technika psaní – plynulé psaní
slov, vzdálenost mezi slovy (= úprava
sešitu)



sebekontrola napsaného



psaní velkých písmen na začátku věty
a ve vlastních jménech
upevnění hygienických návyků při
psaní – sklon sešitu, správné sezení a
držení těla, úchop tužky, osvětlení



přepis

Jazyková výchova:




výslovnost samohlásek a souhlásek
rozlišení délky samohlásek
tvorba slabik



rozšiřování slovní zásoby,
srozumitelné vyjadřování

Literární výchova:



poslech předčítaného textu
pravidla chování při kulturních akcích
- divadelní představení, herec



přednes říkanek, krátkých básniček a
pohádek
dramatizace jednoduchého textu a
kultura mluveného projevu
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 umět převyprávět
vlastními slovy obsah
krátkého čteného textu
 vyprávět krátký příběh
nebo pohádku podle
obrázků, otázek
 pracovat s dětskými
leporely, časopisy,
knihami…
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porozumění textu – pochopení obsahu
děje (prostředí – realita X pohádka)



reprodukce krátkého
otázek a ilustrací



základní literární pojmy –
rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň,
pohádka, kniha, časopis

34

textu

podle

Školní vzdělávací program

5.1.5.
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ČESKÝ JAZYK: 4. ročník

Ročníkové výstupy

Učivo

Žák by měl:

Komunikační a slohová výchova:

 číst krátké texty
s porozuměním
 ovládat tiché čtení

Čtení:





 vyprávět vlastní
zážitky a popsat
jednoduchý obrázek
 být seznámen
s vhodnou intonací,
pauzou a tempem řeči
 disponovat vhodnou
slovní zásobou
k souvislému
vyjadřování
v jednoduchých větách
 popsat jednoduché
předměty a činnosti

 dbát na úpravný a
čitelný písemný
projev, dodržovat
vzdálenost mezi slovy
 opisovat a přepisovat
krátké jednoduché
texty

Žák by měl:
 rozeznat samohlásky a
souhlásky
 rozlišit měkké a tvrdé
samohlásky a být
seznámen s jejich
pravopisem
 správně vyslovovat
slova se skupinami dě-

čtení krátkých textů s porozuměním
důraz na správnou výslovnost
tiché čtení, orientace ve čteném textu
správný slovní přízvuk, intonace

Mluvený projev:
 popis obrázku, vypravování vlastních
zážitků


přízvuk, intonace



nácvik dialogu (rozhovor ve dvojici na
určité téma, střídání rolí mluvčího a
posluchače)
rozvoj slovní zásoby



Průřezová témata
Osobnostní a
sociální výchova
Osobnostní rozvoj
 rozvoj schopností
poznávání - In
Sociální rozvoj
 komunikace - In
Mediální výchova
 Kritické čtení a
vnímání
mediálních
sdělení – In
Enviromentální
výchova
 Ekosystémy – In

Výchova k myšlení
v evropských a
 popis jednoduchého předmětu, činnosti globálních
souvislostech
 Evropa a svět nás
Psaní:
zajímá - In
 zpřesnění tvarů písmen a číslic (sklon
písma, velikost, správné spojování,
štíhlost písmen, poměr výšky písmen)
 úprava (nadpis, okraje, odstavce,
datum)
 opis a přepis slov a jednoduchého textu
 psaní vlastních jmen podle diktátu
 forma společenského styku (adresa)
 psaní krátkých vět podle nápovědy
Jazyková výchova:





hláskosloví – samohlásky, souhlásky,
dělení, psaní i/y po měkkých a tvrdých
souhláskách, výslovnost krátkých a
dlouhých samohlásek
slovo – členění na hlásky a slabiky,
slova stejného a opačného významu
psaní a výslovnost slov se skupinami
dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě
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tě-ně-bě-pě-vě-mě a
být seznámen s jejich
psaním
 poznat a určovat druhy
vět
 seznámit se
s pořádkem slov ve
větě
 poznat otázku a
odpovědět na ni celou
větou
Žák by měl:
 vnímat rozdíl mezi
prózou a poezií
 orientovat se ve
čteném textu s pomocí
učitele
 určit hlavní postavy
 vnímat rozdíly mezi
pohádkovým a
reálným prostředím
 dramatizovat
jednoduchou pohádku
 vyprávět zhlédnutý
film nebo divadelní
příběh podle daných
otázek
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věta – druhy vět, tvoření vět



intonace, přízvuk, správná modulace
věty

Literární výchova:


základní orientace v pojmu kniha,
noviny,časopis, spisovatel, básník



čtení pohádek a jednoduchý popis
hlavních postav, rozlišení místa, času a
děje, uvědomění si vzájemných
souvislostí (formou otázek a odpovědí)



dramatizace na dané téma (dle přečtené
pohádky apod.)
návštěva divadelních a filmových
představení (zásady společenského
chování)
pojmy divadlo, film, herec




36

Školní vzdělávací program

5.1.6.
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ČESKÝ JAZYK: 5. ročník

Ročníkové výstupy

Učivo

Průřezová témata

Osobnostní a
sociální výchova
Osobnostní rozvoj
Čtení:
 rozvíjet techniku
 plynulé čtení textu se správnou  rozvoj schopností
tichého čtení
intonací
poznávání - In
 orientovat se ve čteném
 tiché čtení
Sociální rozvoj
textu
 orientace ve čteném textu
 komunikace - In

Žák by měl:











Komunikační a slohová výchova:

Mluvený projev:
domluvit se v běžných
 upevnění základních technik
situacích
společenského styku - oslovení,
mít odpovídající slovní
prosba, omluva, vzkaz, blahopřání,
zásobu k souvislému
adresa (základní údaje o sobě a své
rodině)
vyjadřování
umět utvořit otázky a
 rozhovor, dialog (zahájení a
odpovídat celou větou
ukončení, umění naslouchat, respekt
k názoru druhých)
v mluveném projevu
 modulace, intonace, tempo řeči
volit správnou intonaci,
 dodržování pravidel společenského
přízvuk, pauzy a tempo
chování ( zdvořilé vystupování)
řeči
zvládat mimoslovní
 upevňování neverbální komunikace
komunikaci, volit
(mimika, gesta)
vhodná gesta
vyprávět vlastní
 krátké vypravování vlastních zážitků,
zážitky, jednoduchý
reprodukce textu, vyprávění podle
příběh podle přečtené
obrázků
předlohy nebo ilustrace
popsat jednoduché
 popis předmětu, činnosti či děje
předměty, činnosti a
děje

 opisovat a přepisovat
jednoduché texty
 seznámit se se
způsobem, správného a
přehledného psaní
jednoduchého sdělení
nebo vzkazu
 dbát na úpravný a
čitelný písemný projev,
dodržovat vzdálenosti
mezer mezi slovy
 ovládat psaní
hůlkového písma

Psaní:
 opis psacího a přepis tištěného textu


psaní krátkých vět a jednoduchých
sdělení



dodržování úpravy (nadpis, okraje,
vzdálenost mezi písmeny a slovy)



nácvik hůlkového písma
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Mediální výchova
 Kritické čtení a
vnímání
mediálních
sdělení – In
Enviromentální
výchova
 Ekosystémy – In
Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech


Evropa a svět nás
zajímá – In

Školní vzdělávací program
Žák by měl:
 určovat samohlásky a
souhlásky
 správně vyslovovat a
psát znělé a neznělé
souhlásky
 rozlišovat tvrdé, měkké
a obojetné souhlásky
 ovládat pravopis
tvrdých a měkkých
souhlásek
 správně vyslovovat a
psát slova se skupinami
dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě
 řadit slova podle
abecedy
 poznat podstatná jména
a slovesa

 dodržovat pořádek slov
ve větě, poznat a
určovat druhy vět
Žák by měl:
 číst delší texty
s porozuměním a
dokázat je
reprodukovat podle
jednoduché osnovy
 určit a jednoduše
popsat hlavní postavy a
jejich vlastnosti
 rozlišit prózu a verše
 umět přednést
přiměřeně dlouhou
báseň
 dramatizovat
jednoduchý příběh
 rozlišit pohádkové
prostředí od reálného
 vyprávět shlédnutý
filmový nebo divadelní
příběh podle daných
otázek
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Jazyková výchova:
 hláskosloví – výslovnost a psaní znělých
a neznělých souhlásek na konci a uvnitř
slova

 upevňování psaní i/y po tvrdých a
měkkých souhláskách
 vyjmenovaná slova a slova příbuzná po
souhláskách B, L, M
 pravopis a výslovnost:dě-tě-ně-bě-pě-věmě
 abeceda - řazení slov podle abecedy,
orientace v abecedně řazených
seznamech
 tvarosloví – druhy slov: podstatná jména
(vyhledávání a určování rodu a čísla),
vlastní jména, slovesa (vyhledávání
v textu)
 věta – druhy vět, pořádek slov ve větě

Literární výchova:
 četba delšího textu s porozuměním a
jejich reprodukce
 soustředěný poslech předčítaného textu
 porozumění textu, hlavní myšlenka,
hlavní postavy a její vlastnosti
 báseň, povídka, pověst, spisovatel,
básník, čtenář, kniha, knihovna
 přednes básní dle vlastního výběru
zpaměti
 reprodukce a dramatizace
jednoduché osnovy

 návštěva divadelního představení
 upevňování pravidel chování
kulturních akcí
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5.1.7.
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ČESKÝ JAZYK: 6. ročník

Ročníkové výstupy
Žák by měl:
 číst s porozuměním
 umět reprodukovat
krátký text

 znát základní zásady
komunikace s lidmi
v běžných situacích
 umět zformulovat
otázku, odpověď
 poznat slova
nespisovná
 zvládnout jednoduchý
popis osoby
 umět krátce souvisle
vyprávět

 umět napsat adresu na
obálku
 sestavit krátké,
jednoduché sdělenídopis
 znát základní osobní
údaje z životopisu
 být seznámen
s orientací v Pravidlech
českého pravopisu
Žák by měl:
 znát vyjmenovaná
slova a jejich pravopis
 umět poznat podstatná
jména a slovesa
 znát osobní zájmena a
časovat slovesa
v přítomném čase

Učivo
Komunikační a slohová výchova:

Průřezová témata

Osobnostní a
sociální výchova
Čtení:
Osobnostní rozvoj
 prohlubování čtenářských dovedností
 rozvoj
(čtení vět s přirozenou intonací a
schopností
přízvukem, tiché čtení s porozuměním),
poznávání - In
 reprodukce přečteného textu
Sociální rozvoj
 komunikace - In
Mluvený projev:
 zásady dorozumívání - zásady
kultivovaného projevu, formulace
otázek a odpovědí, nahrazování slov
nespisovných spisovnými,
srozumitelnost sděleného, pochopení
obsahu jednoduchého sdělení,
 formy společenského styku –
jednoduchá žádost, omluva
 popis osoby


vyprávění

Písemný projev:
 korespondence – psaní adresy,
jednoduchého sdělení



vyplnění jednoduchého dotazníku



používání Pravidel českého pravopisu

Jazyková výchova:




nauka o slově – slova nadřazená,
podřazená a souřadná
tvarosloví – vyjmenovaná slova a slova
příbuzná (P,S,V,Z)
slovní druhy - podstatná jména (rod,
číslo, životnost a neživotnost u
podstatných jmen rodu mužského),
slovesa (osoba, číslo, čas, časování
sloves v přítomném čase), osobní
zájmena
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Žák by měl:
 vyhledat některé
informace z oblasti
literatury
 vyhledat určité pasáže
v textu
 získat kladný vztah
k některým literárním
žánrům
 rozeznat poezii a prózu
 krátce vyprávět o
shlédnutém představení
nebo přečtené knize
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Literární výchova:


práce s textem – charakteristika děje a
jednotlivých postav příběhu



poslech a reprodukce – soustředěný
poslech, reprodukce přečteného,
recitace, dramatizace, čtenářský zážitek
vyjádřený vlastní kresbou
sledování televizních pořadů, návštěva
divadelního představení – vyprávění
shlédnutého příběhu
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ČESKÝ JAZYK: 7. ročník

Ročníkové výstupy
Žák by měl:
 znát zakázané a citově
zabarvené výrazy
 vyjadřovat se v delších
větách a jednodušších
souvětích, účelně
jednat na veřejnosti
 zvládnout úpravu
běžných písemností
 podle osnovy
reprodukovat text
 číst s porozuměním

Žák by měl:

Učivo

Průřezová témata

Komunikační a slohová výchova:








rozlišování jazykových prostředků
spisovných a nespisovných
členění jazykového projevu na úvod,
hlavní část a zakončení
formy společenského stryku:
telefonický rozhovor, vyplňování
tiskopisů (dopis, adresa, poštovní
poukázky, průvodky, podací lístek)
reprodukce a vyprávění textů podle
kolektivně sestavené osnovy
uvědomělé tiché čtení
dramatizace, recitace

Jazyková výchova:

 zvládat pravopis slov
s předponami a
předložkami



 znát pravopis po
obojetných
souhláskách
 chápat rozdíl mezi
slovesem a
podstatným jménem,
umět skloňovat
podstatná jména
 znát pádové otázky



 časovat slovesa
v oznamovacím
způsobu
 znát základní větné
členy



slovesa (časování sloves
v oznamovacím způsobu všech časů)



seznámení se základními větnými
členy-podmět a přísudek
shoda podmětu a přísudku- nácvik
správného psaní koncovek příčestí
minulého









pravopis slov s předložkami od-,nadpod-, před-,bez-,roz-,vy/vý-,ob-,v
výrazy s předložkami od, nad, pod,
před, bez
pravopis slov po obojetných
souhláskách uvnitř slova
podstatná jména ( pojem skloňování
podstatných jmen, vzory podstatných
jmen)
pojmenování vlastností a činností
pořadí pádů a pádové otázky (nácvik
uřčení pádů podstatného jména)
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Osobnostní a
sociální výchova
Osobnostní rozvoj
 rozvoj
schopností
poznávání - In
Sociální rozvoj
 komunikace - In

Školní vzdělávací program
Žák by měl:
 rozeznat odborné a
umělecké texty
 umět klást otázky k
textu a odpovídat na
ně
 orientovat se ve
slyšeném i přečteném
textu
 tvořivě pracovat
s literárním textem
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Literární výchova:


pojmy -báje, encyklopedie, slovník



osvojování literatury poslechem



spojení čteného textu s ilustrací
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ČESKÝ JAZYK: 8. ročník

Ročníkové výstupy
Žák by měl :
 komunikovat
v běžných situacích
 ovládat koncepci a
úpravu běžných
písemností
 popsat děj, vypravovat
podle předem
připravené osnovy a
písemně zpracovat
zadané téma
 popsat děje, jevy,
osoby, pracovní
postupy
 sestavit vlastní
životopis a napsat
žádost podle předlohy
 číst plynule
s porozuměním

Učivo
Komunikační a slohová výchova:









stručný životopis
sestavení žádosti podle předlohy



upevňování správného plynulého čtení
s porozuměním a tichého čtení
užití vhodné síly, intonace a zabarvení
hlasu se zřetelem k obsahu textu
reprodukce textu na základě otázek,
nácvik i samostatné reprodukce
přečteného textu
využití slovníků, encyklopedií,
jazykových příruček, Pravidel českého
pravopisu a orientace v nich

 správně reprodukovat
text



 orientovat se
v Pravidlech českého
pravopisu



 rozlišovat spisovný a
nespisovný jazyk
 zvládat pravopis slov s
předponami a
předložkami
 znát vyjmenovaná
slova a ovládat jejich
pravopis
 poznat a určit slovní
druhy (podstatná
jména, přídavná jména,
číslovky, slovesa,
předložky a spojky)

popis krajiny, osoby, pracovního
postupu






Žák by měl:

výcvik souvislých jazykových projevů
telefonický rozhovor
pokračování ve výcviku psaní dopisu
adresa, poštovní poukázka
vyplňování jednoduchého tiskopisu
vypravování ústní i písemné podle
předem připravené osnovy

Jazyková výchova:


Nauka o slově
- zásady kultivovaného projevu
- používání jazykových příruček
- slovní základ, předpona a přípona
- pravopis slov s předponami
- výrazy s předložkami
- dokončení nácviku pravopisu i-y po
obojetných souhláskách uvnitř slova
- pravopis bje-bě,vje-vě, mně-mě
 Tvarosloví
- podstatná jména (skloňování,
pádové otázky, určování vzoru,
pravopis koncovek 1.a 4.pádu vzoru
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Průřezová témata
Osobnostní a
sociální výchova
Osobnostní rozvoj
 rozvoj schopností
poznávání - In
Sociální rozvoj
 komunikace – In
Multikulturní
výchova
 Multikulturalita –
In, A
Enviromentální
výchova
 Vztah člověka
k prostředí - In

Školní vzdělávací program
 skloňovat podstatná
jména
 určit přídavná jména
 poznat a určit číslovky
 znát osobní zájmena a
časovat slovesa

 znát pravopis při shodě
přísudku s podmětem
 rozeznat větu
jednoduchou od
souvětí

Žák by měl:
 orientovat se v
literárním textu, hledat
hlavní myšlenku
 získat pozitivní vztah
k literatuře

 rozeznat základní
literární druhy a žánry
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pán, hrad,žena)
- přídavná jména (rozlišení
přídavných jmen měkkých a
tvrdých)
- číslovky (druhy číslovek)
- slovesa (časování sloves, určování
osoby čísla a času)
 Skladba
- základní větné členy :podmět a
přísudek
- pravopis příčestí minulého při shodě
přísudku s několikanásobným
podmětem
- věta jednoduchá a souvětí- rozlišení

Literární výchova:






 dokázat vyhledat
potřebné informace
v oblasti literatury



 umět ústně formulovat
dojmy z četby,
divadelního nebo
filmového představení



práce s textem - porozumění textu,
vypravování děje podle osnovy,
charakteristika postav, hlavní myšlenka
čtení novin, časopisů a orientace v nich
poslech a reprodukce-soustředěný
poslech, reprodukce přečteného
recitace a dramatizace
literární druhy a žánry - poezie, próza,
pohádka a povídka, divadelní hra,
muzikál - srovnání s operetou
vyhledávání informací o významných
autorech české i světové literatury pro
děti a mládež na internetu a
v encyklopediích
vyjádření čtenářského zážitku kresbou a
ústní vyjádření dojmu
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5.1.10. ČESKÝ JAZYK: 9. ročník
Ročníkové výstupy

Učivo
Prohlubování a upevňování učiva z nižších
ročníků.

Žák by měl :

Komunikační a slohová výchova:

 rozlišovat spisovný a
nespisovný jazyk
 komunikovat
v běžných situacích




 ovládat koncepci a
úpravu běžných
písemností
 popsat děj, vypravovat
podle předem
připravené osnovy a
písemně zpracovat
zadané téma



 popsat děje, jevy,
osoby, pracovní
postupy
 sestavit vlastní
životopis a napsat
žádost podle předlohy
 číst plynule
s porozuměním
 správně reprodukovat
text



 orientovat se
v Pravidlech českého
pravopisu











rozlišování jazykových prostředků
spisovných a nespisovných
výcvik souvislých jazykových projevů
- vypravování (ústní nebo písemné)
podle připravené osnovy
- telefonický rozhovor
- objednání jídla v restauraci
- krátké příležitostné projevy
pokračování ve výcviku psaní – dopisu
- doporučený dopis
- adresa, poštovní poukázka
- vyplňování tiskopisů
- vyplňování jednoduchého tiskopisu
- vyplnění přihlášky do odborného
učiliště
- vyplnění žádosti o vydání
občanského průkazu a cestovního
pasu
vypravování ústní i písemně podle předem
připravené osnovy
popis krajiny, osoby, pracovního postupu
strukturovaný životopis, sestavení žádosti
podle předlohy
upevňování správného plynulého čtení
s porozuměním
tiché čtení s porozuměním
užití vhodné síly, intonace a zabarvení
hlasu se zřetelem k obsahu textu
čtení novin, časopisu a orientace v nich
reprodukce textu na základě otázek,
samostatné reprodukce přečteného textu
využití slovníků, encyklopedií, jazykových
příruček, Pravidel českého pravopisu a
orientace v nich
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Průřezová témata
Osobnostní a
sociální výchova
Osobnostní rozvoj
 rozvoj
schopností
poznávání - In
Sociální rozvoj
 komunikace – In
Multikulturní
výchova
 Multikulturalita
– In, A
Enviromentální
výchova
 Vztah člověka
k prostředí - In
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Žák by měl:

Jazyková výchova:

 zvládat pravopis slov s
předponami a
předložkami
 znát vyjmenovaná
slova a ovládat jejich
pravopis




 poznat a určit slovní
druhy
 skloňovat podstatná
jména
 určit přídavná jména
měkká a tvrdá
 znát osobní zájmena a
časovat slovesa


 znát pravopis při shodě
přísudku s podmětem
 rozeznat větu
jednoduchou od
souvětí

Žák by měl:

Nauka o slově
- procvičení známých jevů ve
složitějších, frekventovanějších
případech
- slovní základ, předpona a přípona
- pravopis slov s předponami
- výrazy s předložkami
- procvičení pravopisu i-y po obojetných
souhláskách uvnitř slova
- procvičení pravopisu bje-bě,vje-vě,
mně-mě
Tvarosloví
- seznámení se všemi slovními druhy,
jejich určování
- podstatná jména (skloňování, určování
pádů, určování vzoru, pravopis
koncovek 1.,4. a 7.pádu vzoru pán,
hrad,žena, město)
- přídavná jména (rozlišení přídavných
jmen měkkých a tvrdých, shoda
přídavného jména s podstatným
jménem)
- časování sloves, určování osoby, čísla a
času
Skladba
- základní větné členy :podmět a
přísudek, několikanásobný podmět a
přísudek
- pravopis příčestí minulého při shodě
přísudku s několikanásobným
podmětem
- pravopis příčestí minulého ve větách s
podmětem děti, my, všichni
- věta jednoduchá a souvětí
- rozlišování jednotlivých vět v
nesložitých souvětích, nejběžnější
spojky (a,i,ale,aby, že)

Literární výchova:

 orientovat se v

literárním textu, hledat
hlavní myšlenku




práce s textem - porozumění textu,
orientace v textu, vypravování děje podle
osnovy, charakteristika postav, hlavní
myšlenka
čtení novin, časopisů a orientace v nich
poslech a reprodukce-soustředěný poslech,
reprodukce přečteného
recitace a dramatizace
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 získat pozitivní vztah

k literatuře
 rozeznat základní

literární druhy a žánry

 dokázat vyhledat
potřebné informace
v oblasti literatury
 umět ústně formulovat
dojmy z četby,
divadelního nebo
filmového představení





čtenářský zážitek vyjádřený vlastní kresbou
literární druhy a žánr - poezie, próza,
román, divadelní hra, muzikál-srovnání
s operetou, ukázky divadelních her
četba ze světové dětské literatury
vyhledávání informací o významných
autorech české i světové literatury na
Internetu a v encyklopediích
beseda o přečtené knize, popř. divadelním
nebo filmovém představení
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5.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK
5.2.1.

Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:
Cílem výuky anglického jazyka je, aby žáci získali základ komunikace v cizím jazyce,
především v oblasti jeho zvukové podoby. Výuka je zaměřena na rozvoj řečových dovedností,
pravidel komunikace a jednoduchá sdělení, které se používají v běžných každodenních
situacích, ve kterých se žáci mohou ocitnout. Vede žáky ke schopnosti dorozumět se
s cizincem v běžných situacích.
Výuka je prováděna v menších skupinkách. Při výuce jsou používány např. slovníky,
pracovní listy, obrazový a jiný materiál.
Při výuce jsou žáci seznámeni s reáliemi zemí, které tímto jazykem hovoří, aby byli
schopni chápat a tolerovat cizojazyčnou kulturu. Rozsah slovní zásoby i forma výuky se
přizpůsobuje těmto potřebám.
S výukou anglického jazyka se začíná na 2. stupni. Vyučovací předmět má časovou dotaci
jednu hodinu týdně. Výuka probíhá většinou ve třídách, které se nedělí.
Mezipředmětové vztahy:
V rámci mezipředmětových vztahů je možno v tomto předmětu uplatnit vazby s těmito
předměty: Český jazyk, Zeměpis (reálie anglicky mluvících zemí), Pracovní činnosti (výroba
pomůcek pro vyučování), Výtvarná výchova (výroba pomůcek pro vyučování a výtvarné
zpracování probíraného tématu).
Průřezová témata:
V předmětu Anglický jazyk jsou zařazena tato průřezová témata: Osobnostní a sociální
výchova , Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní
výchova.

Výchovné a vzdělávací strategie:
Ve vyučovacím předmětu Anglický jazyk uplatňujeme takové postupy a metody, které
vedou k naplňování následujících kompetencí.
Kompetence k učení
 žák pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami
• učitel umožňuje žákovi pracovat s různými druhy učebního materiálu a učebních
pomůcek, které napomáhají k výuce anglického jazyka (anglické slovníky, učebnice,
knihy, sešity, pracovní listy, PC apod.) a vede žáka k jejich správnému používání.
 žák dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě
• učitel zařazuje metody tak aby vedl žáka k samostatnému řešení zadaných úkolů a jejich
praktické využití v životě
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Kompetence k řešení problémů
 žák vnímá problémové situace, rozpozná a hledá nejvhodnější způsob řešení
• učitel vede žáka k vnímání a hledání řešení zadaného problému
 žák zvládá jednoduchou formu písemné komunikace
• učitel vede žáka k úspěchu a povzbuzuje při překonání nezdaru.Pracuje s žákovou
chybou jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení.

Kompetence komunikativní
 žák se vyjadřuje srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog, také rozumí obsahu
sdělení a přiměřeně na něj reaguje
• učitel klade otevřené otázky, zadává problémové úlohy či úlohy rozvíjející tvořivost,
samostatnost a slovní zásobu. Vytváří podmínky k samostatné komunikaci a prezentaci
svého mluveného projevu
 žák využívá jednoduché tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí
• učitel předkládá žákům různé druhy studijních materiálů a vede je k samostatné práci
s nimi jejich využití ve společenském životě
 žák zvládá jednoduchou formu písemné komunikace, využívá pro komunikaci běžné
informační a komunikační prostředky
• učitel seznamuje žáka se správnou technikou psaní a čtení, ukazuje mu možnosti využití
těchto dovedností v praktickém životě, pro komunikaci při setkání s cizincem

Kompetence sociální a personální
 žák respektuje pravidla práce v týmu
• učitel umožňuje žákovi vyjádřit své názory, náměty, sdělit své pocity a zároveň
vhodným způsobem motivuje naslouchat názorům a myšlenkám druhých
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ANGLICKÝ JAZYK: 6. ročník

Ročníkové výstupy

Učivo

Žák by měl :
 definovat cizí jazyk ve
zvukové podobě

 opakování anglických slovních spojení
podle sluchového vzoru
 interpretovat jednoduchou anglickou
říkanku, básničku nebo písničku
 použití audiokazet a počítačových
programů

 zvládnout výslovnost
anglického jazyka
( fonetickou výslovnost
abecedy)

 rozdíly ve výslovnosti ( anglická
abeceda)
 jednotlivé rozdíly a výslovnost
jednotlivých písmen.

 zvládnout číslovky a
barvy a jejich
pojmenování

 číslovky ( 1-20) , barvy
 použití číslovek a barev v běžné
konverzaci
 přiřadit slovní vyjádření v angličtině
k barvám a číslovkám

 rozumět a používat
jednoduché fráze

 jednoduché fráze: pozdravy, přání,
poděkování, žádost o pomoc v běžné
konverzaci.
 aplikace těchto frází

Průřezová
témata
Osobnostní a
sociální
výchova
Sociální rozvoj
 komunikace
- In

Výchova
k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech




 seznámit se
s tématickými okruhy

 tématické okruhy: domov (stát,místo
bydliště, náš dům..), rodina ( nejbližší
příbuzní, zaměstnání..), město
 interpretace daných tématických okruhů

 být seznámen s prací se
slovníkem

 použití slovníků a práce s nimi
 druhy slovníků, styly slovníků,
uspořádání slovníků
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Evropa
a
svět
nás
zajímá - A
jsme
Evropané In
objevujeme
Evropu a
svět - In

Multikulturní
výchova
 kulturní
rozdíly - In
 etnický
původ – In
 multikultura
lita - In
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ANGLICKÝ JAZYK: 7. ročník

Ročníkové výstupy

Učivo

Žák by měl :
 zvládat zvukovou
podobou jazyka

 ovládnout výslovnost
anglického jazyka
 osvojit si základní
výslovnostní návyky









jednoduché říkanky, písničky
poslech audiokazet
využití počítačových programů
opakování jednoduchých slov,
slovních spojení dle vzoru

osvojení výslovnosti (anglická
abeceda)
vyslovování jednoduchých slovíček

Průřezová
témata
Osobnostní a
sociální výchova
Sociální rozvoj
 komunikace In

Výchova
k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech


 zvládnout číslovky a
barvy a jejich
pojmenování





 rozumět a umět použít
jednoduché fráze





 být seznámen a rozšířit
tématické okruhy




 opakovat práci se
slovníkem



rozšiřování slovní zásoby: číslovky ,
barvy
používání číslovek a barev v běžné
konverzaci
přiřadit slovní vyjádření v angličtině
k barvám a číslovkám




Evropa a svět
nás zajímá-A
jsme
Evropané In
objevujeme
Evropu a
svět - In

Multikulturní
použití jednoduchých frází jako jsou: výchova
pozdravy, přání, poděkování,souhlasy  kulturní
a nesouhlasy, omluva, žádost,
rozdíly In
představování, přivítání a rozloučení,  etnický
žádost o pomoc v běžné konverzaci.
původ – In
aplikace jednotlivých frází v běžných  multikultural
konverzačních situacích
ita - In

rozšířené tématické okruhy: domov,
rodina, město, škola, počasí ….
aplikace slovní zásoby podle daného
tématu

práce se slovníkem, orientace v něm
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ANGLICKÝ JAZYK: 8. ročník

Ročníkové výstupy

Učivo

Průřezová
témata

Žák by měl:
 být seznámen s
jednoduchými
otázkami a
záporem



 být seznámen
s textem a
překladem
jednoduchých
pojmů a názvů




 dokázat vést
jednoduchý
rozhovor

 být seznámen se
základními
gramatickými
strukturami

 být seznámen s
s tématickými
okruhy:
















 zvládnout práci
se slovníkem





Osobnostní a
zdvořilostní fráze ( práce, bydliště, volný sociální výchova
čas,…) žádost o pomoc, představování, Sociální rozvoj
 komunikace omluva,
In
vytváření záporných odpovědí
seznámení a opakování základních
pojmů a názvů z tématických okruhů
Výchova
procvičování jednoduchých vět
k myšlení
ověřování znalostí s pojmy a texty se
v evropských a
kterými se žáci běžně setkávají
globálních
práce s psanou formou anglického
souvislostech
jazyka ( překlad, čtení) – jednoduchých
výrazů
 Evropa a svět
rozšiřování slovní zásoby
nás zajímá A
jednoduchý opis krátkých výrazů
procvičování jednoduché konverzace na  jsme
Evropané A
dané téma (z tématických okruhů)
 objevujeme
konverzace (odpovědi na dané otázky,
Evropu a svět
konverzační fráze)
- In
vytváření jednoduchých vět a používání
probrané slovní zásoby
věta jednoduchá v přítomném čase,
Multikulturní
tvorba záporu
výchova
vytváření otázek a odpovědí na dané

kulturní
téma podle tématických okruhů a
rozdíly -In
probrané slovní zásoby
tématické okruhy: domov, rodina, město,  etnický
původ – In
škola, počasí ….
 multikulturali
aplikace slovní zásoby podle daného
ta -In
tématu (nákupy, jídlo a pití, zdraví a
nemoc, ubytování, orientace ve městě)
vyhledávání, vybírání nejpoužívanějších
slov v daném tématickém okruhu a jejich
vyhledávání ve slovníku
orientace ve slovníku anglického jazyka
vyhledávání pojmů používaných
v daných tématických okruzích
seznámení s textem v anglickém jazyce a
jeho překlad pomocí slovníku
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ANGLICKÝ JAZYK: 9. ročník

Ročníkové výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák by měl:
 vytvářet
jednoduché otázky,
zápor a odpovědi



zdvořilostní fráze ( práce, bydliště, volný
čas,…) žádost o pomoc, představování,
omluva, formulace dotazů na dané téma
 fráze, které jsou potřebné v běžné
každodenní komunikaci
 otázky a odpovědi používané při setkání
s cizincem
 vytváření záporných odpovědí

 umět číst a
překládat
jednoduché pojmy
a názvy




 dokázat vést
jednoduchý
rozhovor



pojmy a názvy z tématických okruhů
procvičování čtení a překlad
jednoduchých vět, které se používají
v konverzaci

Osobnostní a
sociální výchova
Sociální rozvoj
 komunikace - In
Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech






 být seznámen se
základními
gramatickými
strukturami



 rozumět
tématickým
okruhům









 zvládnout práci se
slovníkem




konverzace ( odpovědi na dané otázky,
konverzační fráze)
vytváření jednoduchých vět a používání
probrané slovní zásoby

věta jednoduchá v přítomném čase a
tvorba záporu
vytváření otázek a odpovědí na dané
téma, podle tématických okruhů a
probrané slovní zásoby
nákupy, jídlo a pití, zdraví a nemoc,
ubytování, orientace ve městě
opakování a používání již probraných
tématických okruhů
zvládnutí slovní zásoby v daných
tématických okruzích
vyhledávání, vybírání nejpoužívanějších
slov v daném tématickém okruhu a jejich
vyhledávání ve slovníku
orientace ve slovníku anglického jazyka
vyhledávání pojmů používaných
v daných tématických okruzích
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5.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA
5.3.1.

Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Obsah vzdělávacího oboru matematika a její aplikace je rozdělen na tematické okruhy
Čísla a početní operace; Závislosti, vztahy a práce s daty; Geometrie v rovině a prostoru;
Aplikační úlohy.
Výuka probíhá ve všech ročnících. V 1. - 5. ročníku má předmět komplexní charakter.
Vyučovací předmět matematika je samostatný předmět. Rozdělení časové dotace jednotlivým
složkám je na uvážení vyučujícího, který bude brát ohled na specifické potřeby žáků ve třídě.
Vyučuje se v 1. - 3. ročníku po 5 vyučovacích hodinách týdně (z toho jedna hodina je
disponibilní). Ve 4. ročníku po 5 vyučovacích hodinách týdně a v 5. ročníku po 6
vyučovacích hodinách týdně (z toho jedna hodina je disponibilní). V 6. – 9. ročníku má
předmět časovou dotaci 6 vyučovacích hodin týdně (z toho jedna hodina je disponibilní).
Důraz je kladen na praktické činnosti žáků. Hlavní formou realizace předmětu je vyučovací
hodina.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
tím, že vede žáka k:
 rozvíjení paměti a logického myšlení prostřednictvím matematických operací
 používání matematických symbolů
 vytváření prostorové představivosti
 řešení základních matematických operací, přesné a jasné formulace úkolu a
jeho výsledku
 uplatnění matematických znalostí a dovedností v běžném životě
 rozvíjení samostatnosti systematičnosti, vytrvalosti, přesnosti a sebekontroly
Vzdělávací oblast je založena na praktických činnostech, sleduje využití matematických
dovedností v běžném životě, posiluje schopnost logického myšlení a prostorové
představivosti. Žáci si osvojují základní matematické pojmy a symboly, matematické postupy
a způsoby jejich užití. Učí se přesnosti a uplatňování matematických pravidel, používání
kalkulátoru a matematických výukových programů. Matematika postupně pomáhá žákům
získávat matematickou gramotnost a učí je dovednostem využitelným v praktickém životě.
V rámci mezipředmětových vztahů může mít tento předmět vazby na pracovní
vyučování, zeměpis a občanskou výchovu.
Vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na tematické okruhy:
Čísla a početní operace, Závislosti, vztahy a práce s daty, Geometrie v rovině a prostoru,
Aplikační úlohy.
Průřezová témata
V matematice na 2.stupni budou zařazena tato průřezová témata: Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova.
Mezipředmětové vztahy:
V rámci mezipředmětových vztahů je možno v tomto předmětu uplatnit vazby s těmito
předměty: Český jazyk, Přírodověda, Vlastivěda, Výtvarná výchova, Pracovní činnosti,
Hudební výchova, Člověk a jeho svět, Tělesná výchova, Zeměpis a Občanská výchova.
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Výchovné a vzdělávací strategie:
Ve vyučovacím předmětu Matematika uplatňujeme takové postupy a metody, které
vedou k naplňování následujících kompetencí.
Kompetence k učení
 žák pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami
• učitel umožňuje žákovi pracovat s vhodnými učebními pomůckami, pracovními listy,
obrazovými soubory a dalšími učebními pomůckami

Kompetence k řešení problémů
 žák se nenechá při řešení problému odradit nezdarem
• učitel vede žáka k pochopení svých chyb a učí ho pracovat s chybou jako s příležitostí, jak
ukázat cestu ke správnému řešení

Kompetence komunikativní
 žák se vyjadřuje srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog
• učitel vede žáka k jasnému a srozumitelnému vyjadřování se v ústním projevu
 žák rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje
• Učitel vede žáka k porozumění obsahu sdělení a přiměřené reakce na něj
Kompetence sociální a personální
 žák navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat
dobré mezilidské vztahy
• učitel učí a pomáhá navazovat a udržovat vztahy s vrstevníky, respektovat druhé lidi a
snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy
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MATEMATIKA : 1. ročník

Ročníkové výstupy

Učivo

Žák by měl:
 číst, psát a
používat číslice 0
– 8, orientuje se
v číselné řadě
 porovnávat
množství a
vytvářet soubory
prvků v oboru do
8
 používat symboly
+, -, =, <, > umět
je správně zapsat
 sčítat a odčítat
v oboru do 8
 umět rozklad čísel
v oboru do 8
 podle svých
možností
zvládnout
dočítání
 řešit jednoduché
slovní úlohy na
sčítání a odčítání
v oboru do 8

 zvládat orientaci
v prostoru a umět
se orientovat ve
výrazech
nahoře,dole,
vpředu, vzadu
 umět rozlišit
pojmy včera, dnes
a zítra
 modelovat
jednoduché
situace podle
pokynů a
s využitím
pomůcek

Číslo a početní operace:
 čísla 0 – 8
 vyvození konkrétních představ o
číslech pomocí předmětů a číselné
osy
 počítání prvků v daném souboru,
tvoření souboru o daném počtu
prvků podle určených vlastností



symboly +, -, =, <, > a jejich
použití



numerace v oboru do 8



rozklad čísel 2 – 8



dočítání v oboru 8



seznámení s jednoduchými
slovními úlohami ústní formou

Závislosti, vztahy a práce s daty:
 úlohy na orientaci v prostoru nahoře, dole, vpředu, vzadu



orientace v čase – včera, dnes, zítra



manipulační činnosti situací podle
pokynů učitele s konkrétními
předměty
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Průřezová témata
Osobnostní a
sociální výchova
Osobnostní rozvoj
 rozvoj
schopností
poznávání In
Sociální rozvoj
 komunikace
- In
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 poznat a
pojmenovat
základní
geometrické tvary
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Geometrie v rovině a prostoru:
 základní geometrické tvary –
trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh
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MATEMATIKA: 2. ročník

Ročníkové výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák by měl:
 číst, psát čísla 0 - 20
 vyjmenovat a
doplňovat číselnou
řadu do 20
vzestupně i sestupně
 porovnávat čísla
v oboru do 20 a
vytvářet soubory
prvků podle daných
kritérií v oboru do
20
 používat symboly
+, -, =, <, > umět je
správně zapsat
 sčítat a odčítat
v oboru do 20 bez
přechodu přes 10,
rozklad čísel
v oboru do 20,
dočítání v oboru
do 20
 řešit jednoduché
slovní úlohy v obru
do 20 bez přechodu
přes 10

 roztřídit skupinu
prvků dle zadaných
kritérií, vytvořit
soubor o daném
počtu prvků
 orientovat se v čase
rozlišovat pojmy
včera, dnes, zítra,
orientovat se
v rozvrhu hodin
 orientovat se v
prostoru
 vyplnit tabulky dle
zadaných pravidel –
doplní chybějící

Číslo a početní operace:
 čísla 0 – 20
 orientace v číselné řadě do 20
 numerace do 10


porovnávat množství a vytvářet
soubory prvků podle daných
kritérií v oboru do 20



matematické symboly +, -, =, <, >
a jejich použití



matematické operace v oboru do
20 bez přechodu přes 10



řešení slovních úloh v oboru do
20 bez přechodu přes 10

Závislosti, vztahy a práce s daty:
 počítání prvků v daném souboru,
vytváření souborů o daném počtu
prvků, třídění prvku podle daných
vlastností
 manipulační činnosti s platidly
 úlohy na orientaci v čase –
pojmy: včera , dnes a zítra, rozvrh
dne




úlohy na prostorovou orientaci –
pojmy: nad, pod, před, za, mezi
vyplňování různých druhů
tabulek podle zadaných pravidel
– obrázky, číselná řada
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čísla v číselné řadě,
dokreslí obrázky
podle pravidel

 poznat křivou a
rovnou čáru,
trojúhelník, čtverec,
obdélník, kruh
 používat pravítko,
narýsovat přímou
čáru

Geometrie v rovině a v prostoru:
 základní rovinné útvary – čára
křivá, čára rovná; pojmenovat
trojúhelník, čtverec, obdélník,
kruh


přímka podle pravítka
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MATEMATIKA: 3. ročník

Ročníkové výstupy

Učivo

Žák by měl:

Číslo a početní operace:

 číst, psát čísla
0 - 100
 vyjmenovat a
doplňovat číselnou
řadu do 100 vzestupně
i sestupně
 používat matematické
symboly +,-,=, <, >, ., :
a umět je správně
zapsat
 porovnávat čísla v
oboru do 100, tvořit
soubory podle daných
kritérií v oboru do 100
 sčítat a odčítat v oboru
do 20 s přechodem přes
10 a v oboru do 100
bez přechodu přes 10,
rozkládat čísla v oboru
do 20 s přechodem
přes 10 a do 100 bez
přechodu přes 10,
dočítat v oboru do
20 s přechodem
přes 10 a v oboru
do 100 bez přechodu
přes 10
 řešit jednoduché
slovní úlohy v oboru
do 20 s přechodem
přes 10 a do 100 bez
přechodu přes 10
 s názorem zvládat
násobilku 2,3,5,10
 s názorem zvládat
dělení 2,3,5,10
 chápat násobení s 0 a
1



čísla 0 – 100



orientace v číselné řadě a na
číselné ose do 100



matematické symboly +,-,=, <, >,
., : a jejich použití



porovnávání čísel v oboru do 100,
vytváření souborů prvků podle
daných kritérií



matematické operace v oboru do 20
s přechodem přes 10



matematické operace v oboru do
100 bez přechodu přes 10 :
- sčítání a odčítání po desítkách
- sčítání a odčítání dvojciferného a
jednociferného čísla bez přechodu
přes 10



jednoduché slovní úlohy v oboru
do 20 s přechodem přes 10 a
v oboru do 100 bez přechodu přes
10



násobení v oboru do 100 / násobky
2,3,5, 10/
dělení v oboru do 100/ dělení
2,3,5,10 /
násobení a dělení s 0 a 1
pojmy n-krát více, méně





Průřezová témata

60
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výchova
Osobnostní rozvoj
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poznávání - In
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 roztřídit skupinu
prvků podle zadaných
kritérií, dokáže
vytvořit soubor o
daném počtu prvků
 aplikovat dovednosti
ze sčítání a odčítání
při manipulaci
s penězi
 rozlišovat pojmy
včera, dnes, zítra,
orientuje se v rozvrhu
hodin
 vyplňovat tabulky
podle zadaných
pravidel – doplnit
chybějící čísla
v číselné řadě,
dokreslit obrázky
nebo tvary podle
pravidel, rozlišovat
v tabulce řádky a
sloupce

 rozpoznat a
pojmenovat základní
rovinné útvary –
rovnou a křivou čáru,
trojúhelník, čtverec,
obdélník, kruh,
úsečku
 používat pravítko,
narýsovat a označit
úsečku
 rozpoznat základní
útvary v prostoru –
kvádr, krychli, kouli,
válec
 dokázat dokreslit
polovinu obrázku či
tvaru

Základní škola, Brno,Sekaninova 1

Závislosti, vztahy a práce s daty:
 určování počtu prvků v daném
souboru, vytváření souboru o
daném počtu prvků, třídění prvků
podle daných vlastností
 sčítání a odčítání s využitím peněz



úlohy na orientaci v čase a
v prostoru – pojmy včera, dnes,
zítra, rozvrh dne, hodiny – celá, půl



vyplňování různých druhů tabulek
podle zadaných pravidel – číselné
řady, obrázky apod.

Geometrie v rovině a prostoru:
 základní rovinné útvary –
pojmenovat a nakreslit rovnou
čáru, křivou čáru, trojúhelník,
čtverec, obdélník, kruh, úsečka



základní útvary v prostoru – poznat
kvádr, krychli, kouli, válec



osová souměrnost – dokázat
dokreslit polovinu obrázku či
tvaru.
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5.3.5.

Základní škola, Brno,Sekaninova 1

MATEMATIKA: 4. ročník

Ročníkové výstupy

Učivo

Žák by měl:

Číslo a početní operace:

 zvládat numeraci do 100
 číst, psát a porovnávat
čísla v oboru do 100
 práce s číselnou osou
 sčítat o odčítat zpaměti i
písemně v oboru do 100

 s dopomocí učitele
zapsat a řešit
jednoduchou slovní
úlohu
 s názorem zvládat řady
násobků čísel 2 až 10 do
100

 být seznámen s
kalkulátorem

Průřezová témata







pojem jednotky, desítky
numerace do 100
zápis a porovnávání čísel do 100
číselná osa
sčítání a odčítání v oboru do 100
- sčítání a odčítání jednotek
bez i s přechodem přes
základ
- písemné sčítání a odčítání
dvouciferných čísel bez
přechodu přes základ
 slovní úlohy s použitím platidel

 násobení a dělení v oboru do 100
- manipulace s konkrétními
předměty
- řady násobků čísel 4,6,7,8,9
do 100
- vztahy n-krát více, méně
 seznámení s kalkulátorem

Závislosti, vztahy a práce s daty:
 poznat základní jednotky
a použít je na příkladech
z praktického života

 určit čas s přesností na
půlhodiny, popřípadě
čtvrthodiny
 uplatňovat přiměřené
matematické znalosti při
manipulaci s penězi

 základní jednotky
- jednotky hmotnosti –
kilogram (kg)
- jednotky délky – centimetr,
metr (cm, m)
- jednotky objemu – litr (l)
- jednotky času – hodina,
minuta
 orientace v čase – čtvrt, třičtvrtě
 hry s využitím platidel
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sociální výchova
Osobnostní rozvoj
 rozvoj
schopností
poznávání - In
Sociální rozvoj
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Školní vzdělávací program
 s dopomocí učitele se
orientovat v jednoduché
tabulce

Základní škola, Brno,Sekaninova 1
 práce s jednoduchou tabulkou

Geometrie v rovině a prostoru:
 měřit a porovnávat délku
úsečky s přesností na cm
 určit vzájemnou polohu
dvou přímek
 poznat a znázornit
základní rovinné útvary
 poznat a pojmenovat
základní tělesa

 bod – vyznačení, popis
 úsečka – rýsování, měření,
porovnávání
 přímka – různoběžky,
rovnoběžky
 rovinné útvary – trojúhelník,
čtverec, obdélník, kruh
 prostorová tělesa – kvádr,
krychle, válec, koule
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5.3.6.

Základní škola, Brno,Sekaninova 1

MATEMATIKA: 5. ročník

Ročníkové výstupy

Učivo

Žák by měl:

Číslo a početní operace:

 rozeznávat sudá a lichá
čísla
 zvládat numeraci do
1000
 číst, psát a porovnávat
čísla v oboru do 1000
 sčítat o odčítat zpaměti
i písemně dvouciferná
čísla
 číst, psát a porovnávat
čísla na číselné ose
 zapsat a řešit
jednoduché slovní
úlohy
 zaokrouhlovat čísla na
desítky a na stovky
s využitím ve slovních
úlohách
 tvořit a zapisovat
příklady na násobení a
dělení v oboru do 100
 umět používat
kalkulátor

Průřezová témata

 sudá a lichá čísla
 numerace do 1000
 zápis a porovnávání čísel do
1000
 sčítání a odčítání do 1000,
násobky sta
 písemné sčítání a odčítání
dvouciferných čísel
 číselná osa
 slovní úlohy, odhady výsledků
 zaokrouhlování na desítky a na
stovky

 násobení a dělení v oboru do
100

 základy práce s kalkulátorem

Závislosti, vztahy a práce s daty:
 zvládat jednoduché
převody jednotek
délky, hmotnosti a času

 určit čas s přesností na
čtvrthodiny, převádět
jednotky času
v běžných situacích
 vyhledat a roztřídit
jednoduchá data podle
návodu
 uplatňovat přiměřené
matematické znalosti
při manipulaci s penězi

 základní jednotky
- jednotky hmotnosti - g, kg
- jednotky délky – m, dm,
cm, mm, měření a odhad
vzdáleností
- jednotky objemu – l
- jednotky času – orientace
v čase, odhad času,
poznávání hodin s přesností
na čtvrthodiny
 práce s jednoduchými daty
 bankovky, manipulace s penězi
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Osobnostní rozvoj
 rozvoj
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poznávání - In
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 orientovat se a číst
v jednoduché tabulce

 rýsovat a měřit délku
úsečky s přesností na
mm
 sestrojit rovnoběžky a
kolmice
 vypočítat obvod
mnohoúhelníku
sečtením délek jeho
stran
 určit osu souměrnosti
překládáním papíru
 znázornit, narýsovat a
označit základní
rovinné útvary
 poznat a pojmenovat
základní tělesa na ploše

Základní škola, Brno,Sekaninova 1

 jednoduché tabulky
Geometrie v rovině a prostoru:
 úsečka – rýsování, měření
 kolmice, rovnoběžky
 mnohoúhelník
 osa souměrnosti
 rovinné útvary – trojúhelník,
čtverec, obdélník, kruh
 prostorová tělesa – kvádr,
krychle, válec, koule

Aplikační úlohy:

 řešit jednoduché
praktické slovní úlohy,
jejichž řešení nemusí
být závislé na
matematických
postupech

 číselné a obrázkové řady
 doplňovačky
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5.3.7.

Základní škola, Brno,Sekaninova 1

MATEMATIKA : 6. ročník

Ročníkové výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák by měl :
 zvládat numeraci do
10 000, čtení a zápis
čísel
 sčítat a odčítat do 10000
ústně i písemně
 zaokrouhlovat a
odhadovat výsledky
 dělit se zbytkem v oboru
do 100
 násobit a dělit 10, 100 a
1 000

 řešit slovní úlohy, které
využívají jednotky
délky, hmotnosti a času

 rýsovat a měřit úsečky s
přesností na mm
 zvládat přenášení, graf.
součet i násobek úsečky,
její porovnávání, střed a
osu úsečky, osovou
souměrnost
 znát konstrukci
trojúhelníka
 vyznačit a rýsovat úhel,
osu úhlu, úhel ostrý,
tupý, přímý, pravý

Číslo a početní operace
 numerace do 10 000, orientace na
číselné ose,čtení a zápis čísel
 sčítání a odčítání do 10 000 – ústně i
písemně
 procvičování zaokrouhlování a
odhadů výsledků
 dělení se zbytkem v oboru do 100.
 pojmy neúplný podíl, zbytek

Závislosti vztahy a práce s daty
 procvičování násobení a dělení na
jednotkách délky, hmotnosti a
objemu
 slovní úlohy vedoucí maximálně ke
dvěma početním operacím
 slovní úlohy využívající jednotky
délky, času a hmotnosti
Geometrie v rovině a prostoru
 rýsování a měření úseček
 přenášení úseček, porovnávání
úseček, grafický součet úseček,
násobek úsečky, střed úsečky, osa
úsečky
 osová souměrnost
 konstrukce trojúhelníka ze tří stran
 přenášení trojúhelníka
 úhel
 vyznačování a rýsování úhlu, popis
úhlu, osa úhlu
 úhel ostrý, pravý, tupý, přímý
 konstrukce pravého úhlu pravítkem a
kružítkem
 procvičování na rovinných obrazcích
(čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh)
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 samostatně řešit
praktické úlohy

Základní škola, Brno,Sekaninova 1

Aplikační úlohy
 samostatné řešení praktických úloh
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5.3.8.

Základní škola, Brno,Sekaninova 1

MATEMATIKA : 7. ročník

Ročníkové výstupy

Učivo

Průřezová
témata

Číslo a početní operace
 číselný obor do milionu
 numerace do milionu, čtení a psaní
čísel, porovnávání čísel,
zaokrouhlování čísel na praktických
příkladech, orientace na číselné ose

Výchova
k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech
• Evropa a
svět nás
zajímá - In

Žák by měl :
 zvládat numeraci do
1000000, čtení, psaní,
porovnávání a
zaokrouhlování čísel,
orientaci na číselné ose
 zvládat písemné sčítání,
odčítání čísel
do 1 000 000
 zvládat písemné
násobení a
dělení 10, 100 a 1 000
 zvládat písemné násobení
jednociferným a
dvojciferným činitelem

 písemné sčítání a odčítání čísel
 odhady výsledků, řešení úloh, zkoušky

 zvládat písemné dělení
jednociferným
dělitelem beze zbytku i
se zbytkem

 písemné dělení jednociferným
dělitelem bez zbytku i se zbytkem
 snadné příklady na písemné dělení
dvojciferným dělitelem

 násobení a dělení čísel 10, 100 a 1 000
 písemné násobení a dělení přirozených
čísel do 10 000
 písemné násobení maximálně
trojciferného čísla jednociferným a
dvojciferným činitelem

Závislosti, vztahy a práce s daty
 zvládat měření a rýsování  slovní úlohy vedoucí maximálně ke
úhlů dané velikosti podle
dvěma početním operacím
úhloměru
 jednotky délky, času, hmotnosti

 zvládat konstrukci
trojúhelníku,
pravidelného šesti a
osmiúhelníku

Geometrie v rovině a prostoru
 úhel, velikost úhlu
 velikost úhlu, stupeň, úhloměr
 vyznačování úhlu dané velikosti
 měření velikosti úhlu
 konstrukce úhlu 60º, 120º, 30º
 trojúhelník – dělení podle stran a
podle úhlů, výška trojúhelníku
 mnohoúhelníky – konstrukce
pravidelného šesti a osmiúhelníku
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 zvládat konstrukci
lichoběžníku
 zvládat výpočet obvodu
čtverce, trojúhelníku,
obdélníku

 používat kalkulátor

Základní škola, Brno,Sekaninova 1
 lichoběžník
 obvody rovinných obrazců
 obvod trojúhelníku, čtverce, obdélníku
 řešení úloh z praktického života,
vzorce na výpočet obvodu obrazců
Aplikační úlohy
 provádění početních výkonů na
kalkulátoru
 samostatné řešení praktických úloh
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5.3.9.

Základní škola, Brno,Sekaninova 1

MATEMATIKA : 8. ročník

Ročníkové výstupy

Učivo

Průřezová témata,

Číslo a početní operace
 písemné dělení dvojciferným číslem

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech
 jsme Evropané In

Žák by měl:
 písemně dělit
dvojciferným
dělitelem
 znát pojmy zlomek a
smíšené číslo

 zlomky
 názorné zavedení zlomků s pojmy:
čitatel, jmenovatel, zlomková čára,
smíšená čísla
 užití zlomků v praxi: výpočet zlomku
z celku, zlomek jako část celku

 znát výpočet zlomku
z celku
 znát zlomek jako část
 pojem desetinného čísla, čtení a zápis
celku
desetinných čísel, číselná osa
 číst a psát desetinná čísla
 zaokrouhlování desetinných čísel
 zaokrouhlovat desetinná
čísla
 sčítat a odčítat desetinná
čísla
 násobit desetinná čísla
10, 100 a 1 000

 násobit desetinná čísla
číslem přirozeným i
číslem desetinným

 sčítání a odčítání desetinných čísel
 násobení a dělení desetinných čísel 10,
100, 1 000
 převádění jednotek délky, obsahu,
hmotnosti
 násobení desetinného čísla číslem
přirozeným i desetinným (nejvýše
trojciferného čísla číslem dvojciferným)
 odhady, zkouška správnosti

 vypracovat jednoduchou
tabulku

Závislosti, vztahy a práce s daty
 převody jednotek délky, obsahu a
hmotnosti
 jednotky objemu – dl,cl,m
 vypracování jednoduché tabulky
závislosti

 řešit slovní úlohy
s desetinnými čísly

 slovní úlohy vedoucí k jednomu,
maximálně dvěma početním výkonům

 rýsovat libovolné rovnoběžníky (kosočtverec,
kosodélník, lichoběžník)

Geometrie v rovině a prostoru
 rovnoběžníky – jejich poznávání,
vlastnosti stran a úhlů, rýsování
libovolných rovnoběžníků (kosočtverec,

 převádět jednotky délky,
obsahu a hmotnosti
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 počítat obvod kruhu,
délku kružnice
 znát jednotky obsahu
mm2, cm2,m2, a, ha, km2
 umět vypočítat obsah
čtverce, obdélníku,
trojúhelníku a kruhu
 znát výpočet povrchu
kvádru a krychle

 samostatně řešit
praktické
úlohy
 používat kalkulátor
k provádění výpočtů

Základní škola, Brno,Sekaninova 1
kosodélník, lichoběžník)
 obvod kruhu, délka kružnice
 obsahy obrazců. Jednotky obsahu mm2,
cm2, m2, a, ha, km2
 obsah čtverce, obdélníku, trojúhelníku,
kruhu

 povrch těles, síť krychle a kvádru
 povrch krychle a kvádru, vzorce na
výpočet povrchu

Aplikační úlohy
 řešení úloh z praxe
 praktické geometrické úlohy
 použití kalkulátoru
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5.3.10. MATEMATIKA : 9. ročník
Ročníkové výstupy

Učivo

Průřezová témata,

Číslo a početní operace
 početní výkony s přirozenými a
desetinnými čísly
 římské číslice - seznámení

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech
 jsme Evropané In

Žák by měl :
 psát, číst, porovnávat a
zaokrouhlovat čísla
v oboru do 1 000 000
 písemně sčítat, odčítat,
násobit a dělit víceciferná
čísla, dělit se zbytkem
 dělit desetinná čísla
číslem přirozeným i číslem
desetinným nejvýše
dvojciferným

 pracovat se zlomky a
smíšenými čísly, používat
vyjádření vztahu celek –
část (zlomek, desetinné
číslo, procento)
 řešit jednoduché úlohy na
procenta

 užívat a ovládat převody
jednotek délky, hmotnosti,
času, obsahu a objemu
 používat měřítko mapy a
plánu
 zvládat početní úkony
s penězi
 vyhledávat, třídit a
porovnávat data

 dělení desetinných čísel
 dělení dvou přirozených čísel – podíl
číslo desetinné,dělení desetinného
čísla číslem přirozeným
 dělení desetinného čísla číslem
desetinným nejvýše dvojciferným
 zlomky – základní pojmy, základní
početní operace, zápis, užití
 procento, symbol %, pojem základ,
procentová část, počet procent
 výpočet 1 % ze základ
 výpočet procentové části z daného
základu (i s využitím kalkulátoru)
 úrok, úroková míra

Závislosti, vztahy a práce s daty
 slovní úlohy vedoucí maximálně ke
dvěma početním výkonům
s desetinnými čísly
 užití jednotek délky, hmotnosti, času,
obsahu

 měřítko plánu a mapy
 úrok, úroková míra
 vyhledávání, třídění a porovnávání dat
 aritmetický průměr, grafy, tabulky
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 znát a rýsovat základní
rovinné útvary
 používat technické písmo
 vypočítat povrch a objem
kvádru, krychle a válce

 načrtnout základní tělesa a
sestrojit jejich sítě

 používat kalkulátor
k provedení výpočtů
 samostatně řešit praktické
úlohy
 aplikovat poznatky a
dovednosti z jiných
vzdělávacích oblastí
 využívat prostředky
výpočetní techniky při
řešení úloh

Základní škola, Brno,Sekaninova 1

Geometrie v rovině a prostoru
 rýsování rovinných obrazců
 obvod a obsah čtverce, obdélníku a
kruhu, užití vzorců
 povrch kvádru, krychle a válce, užití
vzorců
 objem, jednotky objemu: mm3, cm3,
dm3,m3, vztah dm3 – litr
 objem kvádru, krychle a válce,
výpočet za použití vzorců, řešení úloh
z praxe
 základní tělesa, čtvercová síť
Aplikační úlohy
 užití kapesního kalkulátoru
k provádění výpočtů
 řešení jednoduchých slovních úloh
z praxe
 úrok, úroková míra –využití na
praktických příkladech
 poměr, dělení v daném poměru –
využití na praktických příkladech
 využití PC
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5.4. Vyučovací předmět: INFORMATIKA

5.4.1.

Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:
Předmět je totožný se vzdělávací oblastí Informační a komunikační technologie a vyučuje
se od 4. do 7. ročníku 1 vyučovací hodina týdně, v 8. a 9. ročníku 2 vyučovací hodiny.
Organizace výuky je závislá na počítačovém vybavení specializované učebny v závislosti na
počtu dětí ve třídě, resp. v ročníku.
Cílem je naučit žáky základním dovednostem práce s počítačem, SW vybavením,
seznámení s možnostmi získávání informací z různých oblastí prostřednictvím internetu,
seznámit žáky s možnostmi využití znalosti práce s PC v praxi, s výhodami, nevýhodami i
nebezpečími při využívání ICT v běžném životě.
Průřezová témata:
Ve vyučovacím předmětu Informatika jsou zařazena tato průřezová témata: Osobnostní a
sociální výchova, Mediální výchova.
Mezipředmětové vztahy:
V rámci mezipředmětových vztahů je možno uplatnit vazby s těmito předměty: Český
jazyk, Matematika, Člověk a jeho svět, Přírodověda, Vlastivěda na 1. stupni a na učivo Český
jazyk, Matematika na 2. stupni.

Výchovné a vzdělávací strategie:
Ve vyučovacím předmětu Informatika uplatňujeme takové postupy a metody, které
vedou k naplňování následujících kompetencí.

Kompetence k učení
 žák dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě
• učitel zadává úkoly, které vyžadují vyhledání potřebných informací využitelných
v praktickém životě prostřednictvím internetu

Kompetence k řešení problému
 žák se nenechá při řešení problému odradit nezdarem
• učitel vede žáka k dokončování zadaného úkolu a při nezdaru k opětovnému hledání
optimálnějšího postupu

74

Školní vzdělávací program

Základní škola, Brno,Sekaninova 1

 žák dokáže popsat problém a svěřit se s ním, při řešení složitějších problémů požádá o
radu a řídí se jí
• učitel umožňuje žákům spolupracovat a vzájemně si pomáhat při zpracování zadaného
úkolu a při řešení problému

Kompetence komunikativní
 žák využívá pro komunikaci běžné informační a komunikativní prostředky
• učitel zadává úkoly, které vyžadují vzájemnou písemnou komunikaci prostřednictvím
elektronické pošty
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INFORMATIKA: 4. ročník

Ročníkové výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák by měl:
 zvládnout základní
obsluhu počítače




 pracovat dle pokynů
s vybraným
programovým
vybavením



 znát určitá pravidla při 
práci s PC

5.4.3.

základní části počítače, seznámení s pojmy
monitor, klávesnice, myš, tiskárna,
sluchátka, reproduktory
základní uživatelská obsluha počítače
(hlavní panel, okno, tlačítko start,
zabezpečení)

Osobnostní a
sociální výchova
Osobnostní rozvoj
 rozvoj schopností
poznávání - In

práce s výukovými programy – spuštění,
práce s aplikací dle pokynů, dialogové
okno, ukončení aplikace

ochrana zdraví při práci s PC, zásady
bezpečnosti práce

INFORMATIKA: 5. ročník

Ročníkové výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák by měl:
 pracovat dle

pokynů s vybraným
programovým

vybavením



prostředí PC – pracovní plocha, nabídka
hlavního panelu, operace s okny
práce s výukovými programy – práce
s aplikací dle pokynů
práce ve vybraném grafickém programu
počítačové hry na rozvoj paměti, postřehu,
představivosti, zlepšování motorické
obratnosti, soustředění

 dodržovat pravidla
bezpečné a
zdravotně
nezávadné práce
s výpočetní
technikou

zásady bezpečnosti práce a prevence
zdravotních rizik spojených s využíváním
výpočetní techniky
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INFORMATIKA: 6. ročník

Ročníkové výstupy

Učivo

Průřezová
témata

Žák by měl:
 se seznámit s prací
v textovém editoru



textový editor – základní funkce
(velikost, orientace, formáty písma,
změny v textu, odstavce, kopírování)

 částečně se umět
orientovat na
klávesnici



orientace na klávesnici, psaní
v textovém editoru

 pracovat
s používanými
výukovými
programy



práce s výukovými programy

 znát důležitá
pravidla zacházení
s výpočetní
technikou



seznámení s pravidly zacházení
s výpočetní technikou

5.4.5.

Osobnostní a
sociální výchova
Osobnostní
rozvoj
 rozvoj
schopností
poznávání - In

INFORMATIKA: 7. ročník

Ročníkové výstupy

Učivo

Průřezová
témata

Žák by měl:
 znát základy psaní
na klávesnici
 částečně pracovat
v textovém editoru

 zvládat práci
s používanými
výukovými
programy
 osvojit si základy
elektronické
komunikace



práce v textovém editoru - opis a úpravy
textu, klávesové zkratky, výběr textu,
vkládání symbolů, obrázků, práce se
soubory, složkami, jednoduchá tabulka



přídavná zařízení (tiskárny apod.)



práce s výukovými programy, hry



elektronická komunikace – e-mail
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INFORMATIKA: 8. ročník

Ročníkové výstupy

Učivo

Průřezová
témata

Žák by měl:
 být seznámen
s počítačovou grafikou

 práce v některém grafickém programu

 pracovat s používanými
výukovými programy



práce s výukovými programy

 s dopomocí vyhledat
některé informace na
internetu



internet – vyhledávání informací



e-mail - komunikace prostřednictvím
elektronické pošty, posílání přílohy,
zásady bezpečného používání
elektronické pošty

 osvojit si základy
elektronické
komunikace

5.4.7.

Osobnostní a
sociální výchova
Osobnostní rozvoj
 rozvoj
schopností
poznávání – In
Mediální
výchova
 tvorba
mediálního
sdělení - P

INFORMATIKA: 9. ročník

Ročníkové výstupy

Učivo

Průřezová
témata

Žák by měl:
 ovládat základy
psaní na klávesnici
 na uživatelské
úrovni umět
pracovat
s textovým
editorem, využívat
vhodné aplikace
 zvládat práci
s používanými
výukovými
programy
 vyhledat některé
informace na
internetu



práce v textovém a grafickém editoru



práce s výukovými programy



internet – způsob vyhledávání
informací, zdroj zábavy - hry, poslech
hudby
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5.5. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT
5.5.1.

Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:
Obsah vyučovacího předmětu rozvíjí základní poznatky žáka o životě společnosti, živé a
neživé přírodě a jejich významu pro člověka.
Vyučovací hodina zahrnuje tematické okruhy: Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a
čas; Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví.
Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je samostatný předmět. Vyučuje se v 1.-2. ročníku
po 1 vyučovací hodině týdně a ve 3. ročníku po 2 vyučovacích hodinách týdně. Předmět je
v rámci mezipředmětových vztahů úzce spjat s těmito předměty - český jazyk, matematika,
hudební výchova, pracovní výchova a výtvarná výchova.
Vzdělávací oblast vychází z prvotních zkušeností, znalostí a vědomostí žáka, ze specifik
místa, kde žije. Žák se učí nově nabyté znalosti a dovednosti uplatňovat v běžném životě.
Cílem předmětu je vést žáka k:
 vytváření základních pracovních návyků
 osvojování pravidel slušného chování a jednání a vytváření pozitivních
mezilidských vztahů
 rozvoji myšlení a vyjadřování, k rozšiřování slovní zásoby při pojmenovávání
věcí, jevů a dějů
 upevňování hygienických návyků, zásad zdravého životního stylu
Průřezová témata:
Ve vyučovacím předmětu Člověk a jeho svět jsou realizována tato průřezová témata:
Environmentální výchova.
Mezipředmětové vztahy:
V rámci mezipředmětových vztahů je možno v tomto předmětu uplatnit vazby s těmito
předměty: Přírodověda, Vlastivěda, Výtvarná výchova, Pracovní činnosti, Hudební výchova,
Matematika, Český jazyk.

Výchovné a vzdělávací strategie:
Ve vyučovacím předmětu Člověk a jeho svět uplatňujeme takové postupy a metody,
které vedou k naplňování následujících kompetencí.

Kompetence k učení
 žák pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami
• učitel nabízí žákovi vhodné učební pomůcky, obrazové publikace, pracovní listy,
obrázkové soubory a další učební pomůcky

79

Školní vzdělávací program

Základní škola, Brno,Sekaninova 1

 žák používá základní pojmy s různých vzdělávacích oblastí
• učitel obohacuje slovní zásobu žáka o základní pojmy z přírody
Kompetence komunikativní
 žák využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky
• učitel vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu
 žák využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření
k plnohodnotnému soužití a kvalitní práci s ostatními lidmi
• učitel zadává úkoly, při nichž žáci spolupracují

vztahů

potřebných

Kompetence sociální a personální
 žák má povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti
• učitel vede žáky k pochopení rolí členů rodiny, práv a povinností v rodině, funkce rodiny,
mezilidských vztahů, základních pravidel společenského chování, základních práv dítěte a
uvědomění si nebezpečí protiprávního jednání
 žák navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat
dobré mezilidské vztahy
• učitel vede žáka ke schopnosti vyjádřit své názory, náměty, sdělit své pocity a zároveň
vhodným způsobem motivuje naslouchat názorům a myšlenkám druhých
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ČLOVĚK A JEHO SVĚT: 1. ročník

Ročníkové výstupy
Žák by měl:

Učivo
Místo, kde žijeme

 orientovat se v okolí
bydliště, znát cestu
do školy



 orientace ve třídě a
ve školní budově
 průběžně se
seznamovat se
základy dopravní
výchovy



Domov a jeho okolí
- seznámení s okolím školy
a okolím bydliště

Škola
- naše třída – školní
budova
školní potřeby a hračky
- základy dopravní
výchovy

Žák by měl :
Lidé kolem nás
 znát základní role
rodinných
příslušníků a vztahy
mezi nimi



Rodina a společnost
- role členů rodiny
- příbuzenské a mezilidské
vztahy
- základní práva a
povinnosti v rodině
- pravidla společenského
chování
- tématické okruhy
v obchodě, na poště, u
lékaře a běžná povolání



Právo a spravedlnost
- základní práva dítěte
- práva a povinnosti žáka
školy
- protiprávní jednání a jeho
postih – krádež



Osobní bezpečí
- seznámení s chováním
v rizikovém prostředí

•

Situace hromadného ohrožení
- chování při požáru – při
vyhlášení poplachu
- chování při dopravní
nehodě

 seznámit se se
základy
společenského
chování
 pojmenovat běžná
povolání

 znát základní práva
a povinnosti žáka

 získat povědomí o
vhodném chování
při setkání
s neznámými lidmi
 seznámení se
školním
poplachovým
cvičením

Průřezová témata
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Lidé a čas
Žák by měl:
 zvládat
jednoduchou
orientaci v čase
 znát rozvržení
svých denních
činností
 rozeznat co je práce
a zábava



 zvládat sebeobsluhu
 snažit se dodržovat

-

učení a volný čas

Příroda v ročních obdobích
- základní znaky ročních
období
- péče o zvířata a ptáky
- seznámení s domácími
zvířaty
a jejich mláďaty
- seznámení se sezónními
pracemi na zahradě a na
poli, znát základní druhy
ovoce a zeleniny



Ochrana přírody
- chování v přírodě,
základní pravidla, péče o
životní prostředí,význam
přírody pro člověka

Člověk a jeho zdraví


Lidské tělo
- seznámení s hlavními
částmi lidského těla,
rozdíly mezi chlapcem a
dívkou



Péče o zdraví, zdravá výživa
- základní hygienické
návyky a zvládání
sebeobsluhy
- ochrana zdraví a čistota,
osobní a intimní hygiena
- seznámení s denním
režimem, zdravá strava a
pitný režim,
seznámení

Žák by měl:
 umět pojmenovat
hlavní části lidského
těla

základní rozvržení dne



 poznat proměny
v přírodě
v jednotlivých
ročních obdobích
 poznat nejběžnější
druhy domácích
zvířat

 vědět, proč nemá
ničit přírodu

-

Rozmanitost přírody

Žák by měl:

 pojmenovat
základní druhy
ovoce a zeleniny

Orientace v čase
- roční období
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s dodržováním
léčebného režimu
-

drobné úrazy a poranění,
předcházení úrazům
seznámení se
základy první pomoci

 neohrožovat zdraví
své a zdraví jiných
 seznámit se se
zásadami
bezpečného chování
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ČLOVĚK A JEHO SVĚT: 2. ročník

Ročníkové
výstupy
Žák by měl:

Učivo
Místo, kde žijeme


 zvládat
orientaci
v okolí
bydliště a
cestu do
školy
 popsat cestu
do školy
 znát zvyky a
tradice

Domov a jeho okolí
- orientace v okolí
bydliště, adresa
-



-

naše škola – orientace ve
školní budově
poznávání základních
dopravních značek,
funkce semaforu,
křižovatky

Lidé kolem nás


Rodina a společnost
- role členů rodiny,
příbuzenské a mezilidské
vztahy, práva a
povinnosti v rodině
- pravidla společenského
chování – seznámení
- chování v obchodě, na
poště, u lékaře



Právo a spravedlnost
- základní práva dítěte,
upevnit práva a
povinnosti žáka školy,
protiprávní jednání a
jeho postih (krádež,
šikana, zneužívání,
týrání)
Osobní bezpečí
- náznaky chování
v rizikovém prostředí

Žák by měl :
 rozeznat role
rodinných
příslušníků

 osvojit si
základy
společenskéh
o chování

popis cesty do školy
místní pověsti, tradice a
zvyky
rozšíření znalostí tradic –
Vánoce, Velikonoce,…

Škola

-

 orientovat se
ve školní
budově
 být seznámen
se základy
dopravní
výchovy

Průřezová témata





Situace hromadného ohrožení
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-

 tolerovat
odlišnosti
spolužáků,
přednosti i
nedostatky

Lidé a čas


 osvojovat si,
jak se chovat
při setkání
s neznámými
lidmi



Příroda v ročních obdobích
- základní znaky ročních
období
- zvířata a jejich mláďata,
péče o zvířata a ptáky
- sezónní práce na zahradě
a na poli



Ochrana přírody
- chování v přírodě, péče o
životní prostředí, význam
přírody pro člověka

Žák by měl:

Člověk a jeho zdraví


Lidské tělo
- základní části lidského
těla



Péče o zdraví, zdravá výživa
- základní hygienické
návyky a zvládání
sebeobsluhy, ochrana
zdraví a čistota – osobní a
intimní hygiena
- denní režim

 znát
rozvržení
svých
denních
činností

Žák by měl:
 popsat
viditelné
proměny
v přírodě
v jednotlivýc
h ročních

Orientace v čase
- roční období seznámení s názvy
měsíců, dnů v týdnu
- podrobnější rozvržení
dne, rozvržení volného
času

Rozmanitost přírody

 seznámit se
se základními
telefonními
čísly a
základy první
pomoci

 zvládat
jednoduchou
orientaci
v čase

chování při požáru,
poplachu, dopravní
nehodě
důležitá telefonní čísla

-

škodlivé potraviny,
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-

význam pohybu pro
zdraví, dodržování
léčebného režimu
drobné úrazy a poranění,
předcházení úrazům,
ošetření drobných
poranění

 znát základní
zásady
chování
v přírodě

Žák by měl:
 znát hlavní
části lidského
těla

 dodržovat
základní
hygienické
návyky a
zvládat
sebeobsluhu

 orientovat se
v režimu dne
 neohrožovat
zdraví své a
ostatních lidí
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ČLOVĚK A JEHO SVĚT: 3. ročník

Ročníkové výstupy
Žák by měl:

Učivo
Místo, kde žijeme


 zvládat orientaci
v okolí bydliště
školy, obci
 popsat a zvládnout
cestu do školy
 znát
nejvýznamnější
místa v obci

Domov a jeho okolí
- orientace v obci, orientaci
podle plánu
-



Škola
-

 orientovat se
v budově školy
 znát základy
dopravní výchovy,
dodržovat pravidla
silničního provozu
pro chodce a
cyklisty

-

Žák by měl :


Rodina a společnost
- role členů rodiny,
příbuzenské vztahy v širší
rodině, zaměstnání rodičů
- mezilidské vztahy, práva a
povinnosti v rodině
- pravidla společenského
chování, organizace a
spolky, různé způsoby
placení



Právo a spravedlnost
- základní práva dítěte,
práva a povinnosti žáků
školy

 znát role rodinných
příslušníků a
vztahy mezi nimi
 rozlišovat blízké
příbuzenské vztahy
 mít osvojené
základy
společenského
chování

-

Environmentální
výchova
 Ekosystémy - A

Osobnostní a sociální
výchova
morální rozvoj
kulturní a historické
 Řešení problému
a rozhodovací
zajímavosti
dovednosti – In
 Hodnoty, postoje,
orientace ve školní budově
praktická etika In
základní pravidla
silničního provozu pro
chodce a cyklisty, chování
při dopravní nehodě
mapa místní krajiny

Lidé kolem nás

 tolerovat odlišnosti
spolužáků,
přednosti i
nedostatky

Průřezová témata

protiprávní jednání a jeho
postih (krádež,
šikanování, zneužívání,
týrání apod.)
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Osobní bezpečí
- chování v rizikovém
prostředí a v krizových
situacích, služby odborné
pomoci



Situace hromadného ohrožení
- chování při požáru,
poplachu, dopravní
nehodě
- důležitá telefonní čísla

 vědět, jak se chovat
v krizových
situacích
 znát nejdůležitější
tel. čísla
Žák by měl:

Lidé a čas
 zvládat
jednoduchou
orientaci v čase



 poznat kolik je
hodin

 znát rozvržení
svých denních
činností
 poznat různé lidské
činnosti

Orientace v čase
- roční období, jména
měsíců, kalendář, názvy
dnů v týdnu
- určování času a měření
času – hodiny, den, týden,
měsíc, rok, dělení hodiny
na půlhodiny
- den a jeho rozvržení,
rozvrh hodin, využití
volného času
- povolání, práce, zábava

Rozmanitost přírody
Žák by měl:
 popsat a porovnat
viditelné proměny
v přírodě
v jednotlivých
ročních obdobích
 poznat nejběžnější
druhy domácích a
volně žijících
zvířat
 pojmenovat
základní druhy
ovoce a zeleniny
 poznat rozdíly
mezi dřevinami a
bylinami



Příroda v ročních obdobích
- znaky ročních období
- chování živočichů, péče o
zvířata a ptáky
- sezónní práce na zahradě a
na poli



Ochrana přírody
- chování v přírodě; bylina,
keř, strom
- péče o životní prostředí
- význam přírody pro
člověka
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zásady chování
v přírodě
 provádět
jednoduché pokusy
se známými
látkami
Žák by měl:
 pojmenovat hlavní
části lidského těla
 uplatňovat
hygienické návyky
a zvládat
sebeobsluhu

 umět sdělit své
zdravotní potíže a
pocity
 zvládat ošetření
drobných poranění
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Člověk a jeho zdraví


Lidské tělo
- části lidského těla,
seznámení s hlavními
orgány a orgánovými
soustavami a jejich
funkcemi



Péče o zdraví, zdravá výživa
- denní režim, zdravá strava
a pitný režim, aktivní
pohyb, ochrana zdraví a
čistota (osobní a intimní
hygiena)
- chování v době nemoci,
běžné nemoci a prevence,
základní péče o
nemocného
- drobné úrazy a poranění,
první pomoc
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5.6. Vyučovací předmět: PŘÍRODOVĚDA
5.6.1.

Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:
Vyučovací předmět Přírodověda vznikl ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.
Předmět je vyučován ve 4. a 5. ročníku a svým obsahem navazuje na vyučovací předmět
Člověk a jeho svět, jehož výuka probíhá v 1. – 3. ročníku. Časová dotace je v obou ročnících
2 vyučovací hodiny týdně.
Je členěn do tematických okruhů: Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Rozmanitosti
přírody; Člověk a jeho zdraví.
Vyučovací předmět rozvíjí poznatky žáka o životě společnosti, vytváří základy
hodnotového systému a vztah k životnímu prostředí. Poskytuje základní poznatky o živé a
neživé přírodě a jejím významu pro člověka. Důraz je kladen na pochopení přírodního dění a
uvědomění si člověka jako součásti přírody. Žák je veden k uplatnění nově nabytých znalostí
a dovedností v běžném životě, především ve vztahu k ochraně životního prostředí.
Výuka probíhá převážně ve třídě. Může být doplněna besedami, cvičením v přírodě
nebo výlety, návštěvou muzea, botanické zahrady či Zoo, exkurzemi do ekologických
středisek apod.
Cílem Přírodovědy je:
 poznávání nejbližšího okolí a formování citového vztahu k místu a k zemi, kde
žijeme
 poznávání propojení mezi člověkem a přírodou a jejich vzájemného ovlivňování,
vytváření pozitivního vztahu k živé i neživé přírodě
 upevňování hygienických návyků, zásad zdravého životního stylu
Průřezová témata:
Ve vyučovacím předmětu Přírodověda jsou realizována tato průřezová témata: Osobnostní
a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,
Multikulturní výchova a Environmentální výchova.
Mezipředmětové vztahy:
V rámci mezipředmětových vztahů je možno v tomto předmětu uplatnit vazby s těmito
předměty: Vlastivěda, Výtvarná výchova, Pracovní činnosti, Český jazyk, Hudební výchova,
Tělesná výchova.
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Výchovné a vzdělávací strategie:
Ve vyučovacím předmětu Přírodověda uplatňujeme takové postupy a metody, které vedou
k naplňování následujících kompetencí.
Kompetence k učení
 žák využívá vhodné naučené metody, strategie učení včetně mnemotechnických pomůcek
a jiné pomocné techniky
 žák pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami
• učitel vede žáky k tomu, aby vyhledávali informace z různých zdrojů a správným
způsobem využívali obrazový a jiný učební materiál.
 žák dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě
• učitel dává další příležitosti žákům ověřit si získané znalosti pozorováním v přírodě a
jednoduchými pokusy
Kompetence k řešení problémů
 žák vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení
 žák řeší samostatně běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonává
životní překážky
• učitel zařazuje metody, při kterých žák hodnotí různé názory, pohledy a způsoby řešení
problémových situací ve srovnání s vlastními postoji a názory
Kompetence komunikativní
 žák využívá tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí, rozumí běžně užívaným
textům, záznamům a obrazovým materiálům
• učitel vede žáky k tomu, aby vyhledávali informace z různých zdrojů a správným způsobem
využívali obrazový a jiný učební materiál
Kompetence sociální a personální
 žák posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby
• učitel vytváří příležitosti pro sebereflexi a sebepoznání
 žák rozpoznává nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky
 žák si uvědomuje nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby
• učitel objasňuje žákovi různé druhy nevhodného a rizikového chování, upozorňuje je na
nebezpečí psychického a fyzického zneužívání vlastní osoby
Kompetence občanské
 žák chrání své zdraví, uvědomuje si význam zdravého životního stylu, podílí se na ochraně
životního prostředí
• učitel se společně se žáky podílí na vytváření příjemného pracovního klimatu třídy, školy a
jejího okolí, objasňuje žákům význam ochrany životního prostředí
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PŘÍRODOVĚDA: 4. ročník

Ročníkové výstupy

Učivo

Žák by měl:

Místo, kde žijeme

 chápat vliv člověka na
krajinu a podílet se na
její ochraně a úpravě
svého okolí
 respektovat rozdíly
mezi obyvatelstvem a
být tolerantní vůči
rasovým rozdílům

 působení lidí na krajinu – ochrana přírody

Žák by měl:

Lidé kolem nás

 obyvatelstvo – rozdíly
(národnostní odlišnosti)

mezi

Průřezová
témata,
Osobnostní a
sociální výchova
Osobnostní rozvoj
 sebepoznání a
sebepojetí - In

lidmi Sociální rozvoj
 poznávací
schopnosti In

 být seznámen
s chováním
v krizových situacích
a při dopravních
nehodách, znát
důležitá telefonní čísla

Výchova
k myšlení
 chování při požáru, vyhlášení poplachu, při v evropských a
dopravní nehodě
globálních
 důležitá telefonní čísla
souvislostech
 objevujeme
Evropu a svět In

Žák by měl:

Rozmanitost přírody

 dokázat popsat znaky
ročních období, počasí
v nich a v souvislosti
s ročním obdobím
popsat práci na poli a
na zahradě, změny
v přírodě a chování
zvířat
 být seznámen se
vzájemnými vztahy
živé a neživé přírody,
začleněním člověka do
tohoto systému
 ovládat péči o
pokojové rostliny
 chápat význam vody a
vzduchu pro život na
Zemi
 poznat základní druhy
rostlin a hub, popsat
jejich základní stavbu
a vědět, jaké
podmínky potřebují k
životu

 znaky ročních období

Multikulturní
výchova
 kulturní
rozdíly - In

Environmentální
výchova
 ekosystémy In
 lidské aktivity
 živá a neživá příroda – charakteristika a
a problémy
jejich vzájemná propojenost, zařazení
životního
člověka
prostředí In, P,
 základní rozdělení látek a jejich vlastnosti
A
 péče o pokojové rostliny
 sezónní práce na zahradě a na poli
 voda a vzduch – výskyt a význam vody,
význam vzduchu, ochrana ovzduší a
vodních toků
 rostliny, houby – základní druhy a jejich
životní podmínky, základní stavba, jejich
význam
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 znát způsoby péče o
přírodu a možnosti její
ochrany a aktivně se
na ní podílet

 chování k přírodě – péče o životní prostředí
(třídění odpadu aj.)

Žák by měl:

Člověk a jeho zdraví

 umět pojmenovat
základní části lidského
těla, popsat hlavní
vnitřní orgány a znát
jejich význam
 chápat rozdíly mezi
mužem a ženou
 dodržovat základní
pravidla hygieny,
dodržovat pitný režim
a zdravě se stravovat
 znát běžné nemoci a
dodržovat léčebný
režim
 dbát na bezpečnost při
práci, při tělesné
výchově a při pohybu
venku
 být seznámen
s nebezpečím
návykových látek a
jejich vlivem na
organismus, dokázat
tyto látky odmítnout
 umět se chovat
v silničním provozu
tak, aby neohrozil sebe
ani druhé
 chápat co je to šikana
a agresivita a měl by
být schopen ji
rozpoznat a adekvátně
vůči ní jednat, aby
zabránil ublížení
jiných a ochránil sebe
sama

 části lidského těla, hlavní vnitřní orgány a
jejich funkce

 rozdíly mezi mužem a ženou
 denní režim, zdravá strava a pitný režim
 význam aktivního pohybu
 dodržování pravidel osobní hygieny
 péče o zdraví: běžné nemoci a jejich
prevence, chování v době nemoci, lékařská
péče
 základy první pomoci - drobné úrazy a
poranění, předcházení úrazům – bezpečnost
při práci, tělocviku a pohybu venku
 nebezpečí návykových látek – kouření,
alkohol, drogy, jejich odmítání

 bezpečné chování v silničním provozu

 agresivita a šikana
agresivním jedincům
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PŘÍRODOVĚDA: 5. ročník

Ročníkové výstupy

Učivo

Žák by měl:

Lidé kolem nás

 znát základní pravidla
chování při životu
ohrožujících situacích,
znát důležitá telefonní
čísla

 chování při životu ohrožujících situacích
(požár, vyhlášení poplachu, dopravní
nehoda, záplavy apod.)
 důležitá telefonní čísla

Žák by měl:

Lidé a čas

 být seznámen se
vznikem naší planety a
podmínkami pro život

 vznik naší planety a života na Zemi

Žák by měl:

Rozmanitost přírody

 charakterizovat roční
období, změny
v přírodě, znát
základní péči o zvířata
a ptáky
 být seznámen s vlivem
pohybů Země na ráz
krajiny, podnebí, roční
období, střídání dne a
noci
 umět rozdělit základní
druhy látek a znát
jejich základní
vlastnosti
 být seznámen se
základní
charakteristikou složek
živé a neživé přírody
 poznat základní druhy
živočichů, popsat
základní stavbu jejich
těla a vědět, jaké
podmínky potřebují
k životu
 znát způsob péče o
drobná domácí zvířata

 znaky ročních období - živá a neživá
příroda, změny v přírodě, péče o zvířata a
ptáky, chování živočichů, sezónní práce na
zahradě a na poli
 pohyby Země – změny krajiny, počasí a
střídání ročních období, den a noc
 základní rozdělení látek – jejich vlastnosti,
porovnávání látek
 půda – působení přírodních vlivů, význam
půdy, péče o půdu, ochrana půdy, základní
druhy podle úrodnosti (význam humusu)
 nerost, hornina – základní charakteristika a
význam(pojmy - stavební suroviny,
kamenná sůl, uhlí, ropa a zemní plyn)
 voda – výskyt, význam, vlastnosti, oběh
vody v přírodě, ochrana vodních toků
 vzduch – výskyt, význam, vlastnosti,
proudění vzduchu, vítr, ochrana ovzduší
 živočichové – projevy, průběh a způsob
života, životní podmínky, výživa, základní
stavba těla u vybraných druhů
 chráněné a ohrožené druhy, význam
v přírodě a pro člověka (užitečný a
škodlivý hmyz, chov zvířat a ptáků,
význam rostlin)
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 aktivně se spolupodílet
svým chováním na
ochraně životního
prostředí a být
seznámen s některými
druhy chráněných a
ohrožených živočichů
 provést jednoduchý
pokus s přírodním
materiálem

 ochrana přírody – chování k přírodě, péče
o životní prostředí, třídění odpadů a jejich
likvidace, živelné pohromy a ekologické
katastrofy - vliv krajiny na život lidí,
působení lidí na krajinu

Žák by měl:

Člověk a jeho zdraví

 popsat základní části
lidského těla a
orgánových soustav,
jejich funkce, znát
etapy lidského života
od narození po smrt
 dodržovat zdravý
životní styl a zásady
prevence úrazů a
nemocí
 znát základy první
pomoci

 Člověk: části lidského těla, hlavní orgány a
orgánové soustavy a jejich funkce, rozdíly
mezi mužem a ženou, etapy lidského
života

 jednoduchý pokus – pomocí dostupného
přírodního materiálu (př. se sněhem apod.)

 Péče o zdraví a zdravá výživa – denní
režim, zdraví strava a pitný režim, význam
aktivního pohybu, osobní a intimní
hygiena
 Péče o zdraví: běžné nemoci a prevence,
chování v době nemoci, péče o
nemocného, drobné úrazy a poranění –
předcházení úrazům a první pomoc
 vědět o škodlivém
 Návykové látky a zdraví – nejčastější
vlivu návykových látek
druhy návykových látek a jejich odmítání,
na zdraví člověka
nebezpečí gamblerství
 se podílet na prevenci
 Agresivita a šikana – obrana proti
proti šikaně a vědět
agresivním jedincům, prevence šikany
způsob obrany proti
agresivním jedincům
 znát důležitá telefonní  Ochrana člověka za mimořádných
čísla a znát pravidla
situacích – služby odborné pomoci,
jejich používání
důležitá telefonní čísla
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5.7. Vyučovací předmět: VLASTIVĚDA
5.7.1.

Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:
Vyučovací předmět Vlastivěda vznikl z vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Předmět
je vyučován ve 4. a 5. ročníku a svým obsahem navazuje na vyučovací předmět Člověk a jeho
svět, jehož výuka probíhá v 1. – 3. ročníku. Časová dotace je v obou ročnících 2 vyučovací
hodiny týdně.
Je členěn do tematických okruhů: Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas;
Člověk a jeho zdraví.
Vyučovací předmět rozvíjí poznatky žáka o životě společnosti, vytváří základy
hodnotového systému. Cílem je vést žáka k osvojování pravidel slušného chování a jednání,
vytváření pozitivních mezilidských vztahů, k zájmu o poznávání nejbližšího okolí a dění ve
společnosti. Důraz je kladen na rozšiřování slovní zásoby při pojmenovávání věcí, jevů a dějů
a na chápání jejich významu, vzájemných vztahů a souvislostí. Žák je veden k uplatnění nově
nabytých znalostí a dovedností v běžném životě.
Výuka probíhá většinou formou běžné vyučovací hodiny ve třídě, avšak může být
doplněna besedami, vycházkami či návštěvou muzea apod.
Cílem Vlastivědy je:
- probouzet v žákovi zájem o dění v místě bydliště, poznávání nejbližšího okolí a
formování citového vztahu k místu a k zemi, kde žije
- poznávání propojení mezi člověkem a přírodou a jejich vzájemného ovlivňování,
vytváření pozitivního vztahu k živé i neživé přírodě
- hledání potřebných informací a jejich užití v běžném životě
Průřezová témata:
Ve vyučovacím předmětu Vlastivěda jsou realizována tato průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Environmentální výchova.
Mezipředmětové vztahy:
V rámci mezipředmětových vztahů je možno v tomto předmětu uplatnit vazby s těmito
předměty: Přírodověda, Výtvarná výchova, Pracovní činnosti, Český jazyk, Hudební výchova.
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Výchovné a vzdělávací strategie:
Ve vyučovacím předmětu Vlastivěda uplatňujeme takové postupy a metody, které vedou
k naplňování následujících kompetencí.
Kompetence k učení
 žák využívá vhodné neučené metody, strategie učení včetně mnemotechnických pomůcek
a jiné pomocné techniky
 žák pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami
• učitel zadává úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů a při nichž
užívá různí druhy pomůcek
 žák dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě
• zadává úkoly, které navozují situace z běžného života a motivuje je k samostatnému
řešení

Kompetence k řešení problémů
 žák řeší samostatně běžné životní situace, rozpozná problémy a hledá nejvhodnější způsob
řešení
• zadává úkoly, které navozují situace z běžného života a motivuje je k samostatnému řešení
 žák dokáže přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby
• učitel objasňuje postupy a řešení krizových situací a vede žáky k rozpoznání těchto situací
Kompetence komunikativní
 žák vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor
 žák využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů
k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
• učitel žákům umožňuje, aby si vzájemně sdělovali své názory

potřebných

 žák rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje
• učitel klade žákům otázky, které žáky podněcují k přemýšlení a přiměřené reakci
Kompetence sociální a personální
 žák má povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti
• učitel reflektuje ve výuce společenské dění
 žák navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat
dobré mezilidské vztahy
• učitel vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci, zajímá se o zkušenosti a názory
žáků a tím je vede ke vzájemnému respektování a toleranci
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Kompetence občanské
 žák zná práva a povinnosti občanů, respektuje společenské normy a pravidla soužití
• učitel objasňuje žákům význam dodržování společenských norem a pravidel a vede je
k uvědomění si důsledku jejich porušování
 žák se dokáže chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví
člověka podle pokynů kompetentních osob a uplatnit osvojené dovednosti a postupy
• pomocí modelových situací učitel objasňuje postupy a způsoby řešení krizových a život
ohrožujících událostí
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VLASTIVĚDA: 4. ročník

Ročníkové výstupy

Učivo

Žák by měl:

Místo, kde žijeme:

 být seznámen
s významnými budovami
a orientačními body
v obci
 orientovat se
v jednoduchém plánku



 být seznámen s mapou



 být seznámen s metodami
určení světových stran
 znát základní zeměpisné
pojmy
 uvědomovat si vliv lidské
činnosti na přírodu a
uplatňovat základní
zásady ochrany životního
prostředí



Žák by měl:

Lidé kolem nás:

 orientovat se v rodinných
vztazích
 dodržovat základní
pravidla soužití v rodině i
ve škole
 znát základní práva a
povinnosti žáka školy
 rozpoznat ve svém okolí
prvky nevhodného
jednání vrstevníků a
dospělých
 přiměřeně reagovat na
pokyny dospělých při
mimořádných událostech







orientace v obci – významné
orientační body, budovy, pravolevá
orientace, popis cesty podle plánku
orientace v jednoduchém plánku prostorová představivost, půdorys
(jednoduchý plánek třídy, bytu,
okolí školy, orientace na tabulích
např. v ZOO )
orientace na mapě – některé druhy
map a jejich význam, význam
barev na mapě, základní mapové
značky
světové strany – přírodní ukazatele
světových stran
krajina – základní pojmy (nížina,
pohoří hory apod.), orientační body
v krajině, charakteristické znaky
krajiny, kde bydlím, péče o životní
prostředí

Průřezová témata
Osobnostní a sociální
výchova
Osobnostní rozvoj
 rozvoj schopností
poznávání – In
Sociální rozvoj
 mezilidské vztahy In

Environmentální
výchova
 lidské aktivity a
problémy životního
prostředí – In
 ekosystémy (lidská
sídla)– In
Výchova
demokratického
občana




rodina – širší příbuzenské vztahy,
práva a povinnosti jednotlivých
členů v rodině
škola – základní práva a povinnosti
žáků



společnost – základní pravidla
společenského chování, rizikové
chování a jeho důsledky



situace hromadného ohrožení –
chování při požáru, poplachu,
apod.
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Žák by měl:

Lidé a čas:

 orientovat se v čase



 chápat rozdíly ve
způsobu života
v minulosti a dnes
 být seznámen
s významnými památkami
v obci a okolí a tradičními
zvyky a svátky



Žák by měl:

Člověk a jeho zdraví:

 dodržovat pravidla
silničního provozu



 být seznámen se základy
první pomoci při drobném
úrazu a umět přivolat
pomoc dospělého





orientace v čase – den, týden,
měsíc, rok, roční období, kalendář
současnost, minulost a budoucnost
– lidská obydlí dříve a nyní, zvyky
dříve a nyní
život kolem nás – významné
památky v obci, tradiční svátky a
zvyky

bezpečné chování v silničním
provozu – chodec, cyklista
(dopravní značky, vybavení
jízdního kola apod.)
chování při dopravní nehodě, první
pomoc
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VLASTIVĚDA: 5. ročník

Ročníkové výstupy

Učivo

Žák by měl:

Místo, kde žijeme:

 popsat polohu svého
bydliště na mapě
 mít základní znalosti o
České republice a její
zeměpisné poloze v Evropě
 poznat státní symboly



 sdělit a popsat poznatky a
zážitky z vlastních cest



Žák by měl:

Lidé kolem nás:

 rozpoznat ve svém okolí
nevhodné jednání a chování
vrstevníků a dospělých
 reagovat vhodným
způsobem na pokyny
dospělých při mimořádných
událostech



chování ve společnosti – protiprávní
jednání a jeho postih



chování při mimořádných událostech
a v krizových situacích – služby
odborné pomoci
osobní obrana, bezpečnost

Žák by měl:

Lidé a čas:

 rozeznat rozdíl mezi
životem dnes a v dávných
dobách
 znát významné události a
pověsti, které se vztahují
k regionu a kraji
 vědět o nejvýznamnějších
kulturních, historických a
přírodních památkách
v okolí svého bydliště




život v pravěku
minulost českého státu – pověsti,
staří Slované,Velkomoravská říše,
Karel IV.



minulost a současnost v našem
regionu – kulturní a historické
památky, tradice, svátky a zvyky
historie romské kultury, tradice

Žák by měl:
 uplatňovat základní
pravidla silničního provozu
pro cyklisty
 poskytnout první pomoc při
drobných úrazech a přivolat
lékařskou pomoc
 reagovat přiměřeně na
pokyny dospělých při
mimořádných událostech

Člověk a jeho zdraví:











obec (město), kde žiji – orientace
v plánu obce, významná místa v obci
Česká republika – hlavní město, ČR
jako součást Evropy, sousední státy,
orientace na mapě, seznámení
s nejdůležitějšími městy, pohořími,
řekami, státní symboly
cestování – možnosti, zásady,
bezpečnost

bezpečné chování v silničním
provozu – cyklista
péče o zdraví – předcházení úrazům,
první pomoc
ochrana člověka za mimořádných
událostí
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Průřezová témata
Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech
 Evropa a svět nás
zajímá– In
 Objevujeme
Evropu a svět In
Výchova
demokratického
občana


Občan, občanská
společnost a stát –
In

Osobnostní a
sociální výchova
Osobnostní rozvoj
 psychohygiena –
In
Multikulturní
výchova
 Kulturní rozdíly In
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5.8. Vyučovací předmět: DĚJEPIS
5.8.1.

Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:
Vyučovací předmět navazuje na učivo vlastivědy a byl vytvořen ze vzdělávací oblasti
Člověk a společnost. Je realizován v rozsahu jedné hodiny týdně v každém ročníku na
2.stupni.
Cílem předmětu je poskytnout žákům základní poznatky o dějinném vývoji lidstva i
vlastního národa, seznamujeme je s významnými historickými událostmi a osobnostmi, které
ovlivnily život v minulosti a mají význam pro současnost. Vede žáky k poznání, že historie
není pouze věda s výčtem dat a událostí, ale v podobě kulturněhistorických památek
obohacuje náš život a dává nám příklad pro jednání i v současnosti.
Průřezové témata
Ve vyučovacím předmětu Dějepis jsou zařazena tato průřezová témata: Výchova
demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova.
Mezipředmětové vztahy
V rámci mezipředmětových vztahů je úzce spjat s Českým jazykem, Výchovou
k občanství, Výtvarnou výchovou a Zeměpisem .

Výchovné a vzdělávací strategie:
Ve vyučovacím předmětu Dějepis uplatňujeme takové postupy a metody, které vedou
k naplňování následujících kompetencí.
Kompetence k učení
 žák využívá vhodné naučené metody, strategie učení včetně mnemotechnických
pomůcek a jiné pomocné techniky.
• učitel zadává úkol žákovi, aby se orientoval na časové ose v historických epochách
 žák pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami.
• učitel umožňuje žákovi, aby poznal dějiny svého národa
 žák dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě.
• učitel vede žáka, aby pochopil význam dějin, jako sdělení minulosti

103

Školní vzdělávací program

Základní škola, Brno,Sekaninova 1

Kompetence komunikativní
 žák využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných
k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi.
• učitel seznamuje žáky s myšlenkovým odkazem významných osobností našich i
světových

Kompetence sociální a personální
 žák má povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti.
• učitel zaměřuje se na vytváření humánních vztahů s jinými národy
 žák navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat
dobré mezilidské vztahy.
• učitel podporuje schopnost tolerance a respektování názorů jiných náboženství a
kultur

Kompetence občanské
 žák zná základní práva a povinnosti občanů, respektuje společenské normy a pravidla
soužití.
• učitel vede žáky k získání orientace v aktuálním dění naší země a ve světě
Kompetence pracovní
 žák využívá získané znalosti a zkušenosti a vytváří si představu o možnostech svého
budoucího pracovního uplatnění.
• učitel dává žákovi příležitost k nacházení místa a své role ve společnosti
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DĚJEPIS: 6. ročník

Ročníkové výstupy
Žák by měl:

Učivo

Průřezová
témata

Počátky lidské společnosti

 mít představu o
rozdílech způsobu
života pravěkých a
současných lidí
 podle obrázků umět
popsat pravěká
zvířata, způsob jejich
lovu, zbraně,
předměty denní
potřeby a kultovní
předměty

 naše vlast v pravěku
- lovci mamutů
- sběračsko – lovecký způsob života
- počátky zemědělství
- kultura a počátky náboženství

Žák by měl:

Nejstarší civilizace – Starověk

 popsat život v době
nejstarších civilizací
(obecné znaky)
 seznámit se
souvislostmi mezi
přírodními
podmínkami a
vývojem starověkých
států

 Starověké civilizace – Egypt, Řecko, Řím

Žák by měl:

Středověk a křesťanství

 vědět o prvních
státních útvarech na
našem území
 mít základní poznatky
z období počátku
českého státu
 seznámit se s časovou
osou a s pomocí se
v ní orientovat
 znát úlohu a postavení
církve ve středověké
společnosti
 seznámit se se
vznikem nového
státního celku

 pověsti z minulosti českého státu
 příchod Čechů
 Velkomoravská říše
- vznik Velkomoravské říše
- zakladatelé rodu
- nejvýznamnější hradiště
- pád Velkomoravské říše

 Konstantin a Metoděj
- šíření křesťanské víry
- vznik písma
 počátky českého státu
 svatý Václav a první Přemyslovci
- kníže Václav patron českého státu a jeho
bratrstvo
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DĚJEPIS: 7. ročník

Ročníkové výstupy
Žák by měl:

Učivo
Učivo
Středověk a křesťanství

 zvládnout orientaci
českého státu za
doby Přemyslovců a
Lucemburků



 charakterizovat
příčiny, průběh a
důsledky husitského
hnutí



změny ve feudální společnosti,
rozvoj měst
 Přemysl Otakar II
- zakládání měst
- české království jako středověká velmoc
 být seznámen
 Lucemburkové na českém trůnu,Karel IV
s obdobím rozkvětu
- Václav III
českého státu v době
- Jan Lucemburský
přemyslovské a
- Karel IV
lucemburské
- Praha – největší město střed. Evropy
 rozvoj kultury, stavitelství a vzdělání

 umět popsat význam
husitství a jeho vliv
na uspořádání
středoevropských
poměrů







5.8.4.

Průřezová
Průřezovátémata
témata

husitství – rozpory ve společnosti,
Jan Hus, Jan Želivský
- křížové výpravy proti husitům
Jan Žižka a Prokop Holý
Válečné úspěchy husitů
- bitva na Vítkově
- bitva u Ústí
- bitva u Domažlic
Bazilejská jednání, bitva u Lipan
- České země po husitské revoluci
doby vlády Jiřího z Poděbrad
Jednota bratrská

DĚJEPIS: 8. ročník
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Školní vzdělávací program

Základní škola, Brno,Sekaninova 1

Žák by měl:

Novověk

 vědět o důsledcích
objevných cest a
poznávání nových
civilizací
 znát rozdíly
způsobu života
společnosti
jednotlivých
historických etap




změny názorů na svět ve 14. a 15 století
Kryštof Kolumbus
- poznávání světa
- objevení Ameriky

 znát život
v Habsburské
monarchii




příčiny a vznik Habsburské monarchie
bitva na Bílé hoře a její důsledky

 seznámit se se
životem a
základním dílem J.
A. Komenského




J. A. Komenský jako politik, vědec a
humanista
život v pobělohorské době



kultura a stavitelství pozdního feudalismu

 mít přehled o
zásadních
historických
událostech v naší
zemi
 poznat význačné
osobnosti našich
dějin



osvícenský absolutismus v našich zemích
- novověk – změny v zemědělství, rozvoj
dopravy a průmyslu
- selská rebelie
 reformy Marie Terezie a Josefa II
 odpor proti nevolnictví, počátky revoluce
v zemědělství a průmyslu


 znát význam
revolučního roku
1848




František Palacký, obraz národního
obrození
revoluční rok 1848
- hospodářský rozvoj
konec století a česká kultura

Žák by měl:

Nejnovější dějiny

 seznámen



světová válka, její příčiny a důsledky
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1. světové války
 mít základní

poznatky o vzniku

samostatné
Československé

republiky
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vznik československého státu
T. G. Masaryk – 1. prezident naší
republiky
Hospodářská krize a 30. léta
v Československu
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DĚJEPIS: 9. ročník

Ročníkové výstupy

Učivo

Žák by měl:
 znát příčinu, průběh
a důsledky 2. světové
války a nový
politický vývoj v
Evropě

Nejnovější dějiny
 nárůst fašismu
- Mnichovská zrada
- Život v okupaci
 fašismus a stalinismus, formy autokratické
vlády
- převrat v února 1948
- období stalinismu
 protektorát Čechy a Morava. Slovenský
stát. Politický systém a hospodářství
 průběh a výsledky války, domácí a
zahraniční odboj
- odsun německého obyvatelstva z
pohraničí

 charakterizovat
poválečný vývoj
v Československu
 být seznámen
s událostmi po roce
1968



období zápasu o demokracii
- únor 1948
 totalitní režim a odpor proti němu
- pražské jaro 1968
- pokus o reformu společenského zřízení
21.8 1968
 invaze vojsk Varšavské smlouvy
- Gustav Husák
 nástup normalizace


 chápat význam
událostí v roce 1989
a vítězství
demokracie v naší
vlasti
 mít základní
poznatky o vzniku
samostatné České
republiky
 být seznámen
s významem EU




odpor proti diktatuře jedné strany
Charta 77, Václav Havel
mezinárodní uvolnění
listopad 1989 a jeho význam



rok 1993 rozdělení ČSFR a vznik samostatné
České republiky



Vstup České republiky do EU
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formy
participace
občanů
v politickém
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5.9. Vyučovací předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
5.9.1.

Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:
Vyučovací předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a
společnost. Předmět navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět.
Výchova k občanství je vyučována v šestém až devátém ročníku a má časovou dotaci 1
hodinu týdně.
Cílem předmětu je dovést žáka k zvládání přiměřeně náročných situací běžného života,
vytváření představy o vlastní budoucnosti a pochopení podstaty demokracie, rozpoznání
protiprávního jednání a uvědomění si jeho důsledků.
Žák projde tématické okruhy o rodině, škole, obci, regionu, kraji a vlasti. Seznamuje se se
základy práva, orientuje se ve státní správě, školství a přípravě na povolání, v základních
otázkách víry, v sociálních oblastech ČR i mezinárodních vztazích.
Průřezová témata
Do vzdělávacího obsahu předmětu jsou začleněny tematické okruhy těchto průřezových
témat: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Environmentální výchova.
Mezipředmětové vztahy
V rámci mezipředmětových vztahů může mít tento předmět vazby na Přírodopis, Zeměpis,
Výchovu ke zdraví, Pracovní činnosti a Tělesnou výchovu.

Výchovné a vzdělávací strategie:
Ve vyučovacím předmětu Výchova k občanství uplatňujeme takové postupy a metody, které
vedou k naplňování následujících kompetencí.
Kompetence k učení
 žák využívá vhodné metody, strategie učení včetně mnemotechnických pomůcek a jiné
pomocné techniky
• učitel nabízí vhodné techniky a mnemotechnické pomůcky
 žák pracuje s učebnicí, učebními materiály a učebními pomůckami
• učitel umožňuje práci s učebnicí a jinou doplňující literaturou, kterou využívá rovněž
k posílení čtenářských dovedností – práce s textem
 žák si uvědomuje význam vzdělání v kontextu s pracovním uplatněním
• učitel nabízí žákům výuku doplněnou praktickými exkurzemi, návštěvami provozů,
odborných učilišť v návaznosti na plán k volbě povolání
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Kompetence k řešení problémů
 žák dokáže popsat problém a svěřit se s ní, při řešení složitějších problémů požádá o radu
a řídí se s jí
• vedení školy zařazuje cvičné poplachy, cvičení v přírodě a další jednorázová praktická
cvičení pro řešení mimořádných situací
 žák přijímá důsledky svých rozhodnutí
• učitel nutí žáky promýšlet důsledky svého jednání, dopředu určit klady a zápory
připravované činnosti a přijmout zodpovědnost za své jednání

Kompetence sociální a personální
 žák respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu
společné práce
• učitel zadává úkoly, při kterých žáci nacvičují spolupráci
 žák navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat
dobré mezilidské vztahy
• učitel zařazuje metody, kterými buduje a udržuje vztahy žáků s vrstevníky, uplatňuje
respekt k druhým lidem

Kompetence občanské
 žák zná základní práva a povinnosti občanů, respektuje společenské normy a pravidla
soužití
• učitel žákům objasňuje společenské normy a pravidla soužití
 žák se dokáže chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví
člověka podle pokynů kompetentních osob a uplatnit osvojené dovednosti a postupy
• učitel vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků s cílem dospět k pochopení
krizových situací a zvolit adekvátní reakci
 žák chápe nebezpečí rasizmu
• učitel pro žáky připravuje simulace různých společenských prostředí ve výuce, zajišťuje
návštěvy různých úřadů a pracovišť za účelem nácviku komunikace s jejich zaměstnanci

Kompetence pracovní
 žák je schopen pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení
• učitel vede k dodržení zvoleného tématu, dokončování práce v odpovídající úrovni a
kvalitě s přihlédnutím k možnostem žáka
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VÝCHOVA K OBČANSTVÍ: 6. ročník

Ročníkové výstupy
Žák by měl:

Učivo
Péče o občana

 znát základní údaje o
škole, do které chodí
 umět uvést důvody,
proč chodí do školy
 vstřebávat a aplikovat
pravidla společenského
soužití
 chápat rizika
porušování právních
ustanovení a důsledky
protiprávního jednání
 získat náhled do
základních práv a
povinností občana
 být seznámen se
základními
dovednostmi
potřebnými k ochraně
osob za mimořádných
událostí








 umět jmenovat známé
profese
 znát profesi svých
rodičů
 vytvářet si představu o
svém budoucím
uplatnění, profesi




Žák by měl :






Výchova
demokratického
občana
 občanská společnost a
škola - In
 občan, občanská
společnost a stát- In

název a adresa mé školy
proč chodím do školy
MŠ, přípravný ročník,ZŠ,ŠD,ŠJ
vztahy ve škole, školní řád,
cesta do mé školy
chodec na chodníku, na silnici bez
chodníků, přecházení přes ulici
Multikulturní výchova
malý řidič na koloběžce, na kole
 etnický původ - In
základní dopravní značky
 mezilidské vztahy- In
dopravní nehoda – první pomoc,
předcházení nehodám
cestování hromadnou dopravou,
chování v dopravních prostředcích

zaměstnání mých rodičů
čím bych chtěl být, co pro to je
třeba udělat, jaké znám profese

Člověk ve společnosti

 mít základní informace
o sociálních a právních
otázkách rodinného
života
 znát role a postavení
rodinných příslušníků



 vyjmenovat a
jednoduše popsat
důležitá místa své obce








Průřezová témata

doma – první zkušenost člověka
v jeho životě, co je to „doma“
rodina, rodinní příslušníci, vztahy
v rodině, rovnoprávné postavení
mužů a žen
životní rytmus rodiny, denní režim
dětí a dospělých
rodinné svátky a zvyky, Vánoce
bydliště – adresa, dům – byt
město, ve kterém bydlím, důležitá
místa - MMB, MČ, zdravotnická
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zařízení, pošta, kostel, knihovna,
divadlo
ČR – domov několika národností
domov v rámci Evropy, EU
květnové státní svátky

 chápat ČR jako svůj
domov v rámci EU





 uplatňovat
ohleduplnost
v otázkách odlišnosti
víry
 vstřebávat první
poznatky o nebezpečí
rasismu
 respektovat mravní
principy a pravidla
společného soužití
 umět uvést kulturní
zvláštnosti minoritních
skupin



 rozlišovat postavení a
role rodinných
příslušníků

 Mezinárodní den dětí
 postavení dítěte v rodině – Zákon o
rodině, ve škole, ve společnosti
 šťastné dětství – týrané dítě,
zneužívané dítě, šikana
 práva a povinnosti dítěte




Velikonoce – křesťanské svátky a
svátky jara
nejrozšířenější náboženství – otázka
víry a náboženství, nebezpečí
náboženských sekt
mezilidské vztahy – problémy
lidské nesnášenlivosti,
rovnoprávnost národnostních
menšin
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VÝCHOVA K OBČANSTVÍ: 7. ročník

Ročníkové výstupy
Žák by měl :
 diskutovat o
vzdělávání a významu
vzdělání
 správně posoudit a
uplatňovat vhodné
způsoby chování a
komunikace

Učivo

Průřezová témata

Člověk ve společnosti







význam vzdělání
systém školství v ČR
vztahy ve škole – profese ve škole,
vztah žák – pracovník, žák – žák,
žák – návštěvník
vztahy mimo školu v návaznosti na
školní vztahy – vztahy spolužáků ,
vztah žák – dospělý známý ze
školy, žák – známý z okruhu mimo
školu, žák – cizí dítě, mladistvý,
dospělý
kvalifikace, rekvalifikace
celoživotní vzdělávání

 mít základní informace
o svém městě
 uvést některé
významné informace o
ČR
 uvést některé
významné mezinárodní
organizace a
společenství, k nimž
má ČR vztah

 moje město
- profese a profesní uplatnění
- důležitá místa a jejich význam
kultura
- významné osobnosti vědy, umění a
školství
 naše země a její postavení v Evropě
a ve světě
- postavení mého města v ČR
- osobnosti a organizace spojené s
menšinami žijícími v ČR
- kultura ČR
- postavení ČR v Evropě
- EU

 rozpoznat hodnoty
přátelství
 uplatňovat vhodné
způsoby chování a
komunikace v různých
životních situacích a
rozlišit projevy
nepřiměřeného chování
a porušování
společenských norem





význam a vývoj přátelství
vztahy mezi dětmi, mladými lidmi
úcta k člověku, rovnoprávné
postavení muže a ženy
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Osobnostní a sociální
výchova
Sociální rozvoj
 mezilidské vztahy - In
 komunikace – In
Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech
 jsme Evropané – In
Výchova
demokratického
občana
 občan, občanská
společnost a stát - In
 formy participace
občana v politickém
životě - In

Školní vzdělávací program
Žák by měl :
 mít základní znalosti o
podstatě a fungování
demokratické
společnosti
 chápat státoprávní
uspořádání ČR,
zákonodárných orgánů
a institucí státní správy
 uvést symboly našeho
státu a znát způsoby
jejich užívání
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Stát a právo








státoprávní uspořádání ČR
Ústava ČR
státní a zastupitelské orgány
prezident republiky, vláda,
ministerstva, parlament
volby do zastupitelských orgánů
obecní úřady, krajské úřady
státní symboly - jejich význam,
užívání, projevy úcty
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VÝCHOVA K OBČANSTVÍ: 8. ročník

Ročníkové výstupy

Učivo

Žák by měl :

Člověk ve společnosti

 mít informace o
ekonomických
otázkách rodinného
života
 znát základní práva a
povinnosti členů
rodiny
 uvědomovat si význam
péče rodiny o
postiženého člena
rodiny
 uvědomovat si význam
rodiny v otázce
prevence sociálně
patologických jevů



Žák by měl :

Stát a právo




citové vztahy – láska jako
odpovědnost k druhému člověku
vznik manželství – předmanželské
vztahy, svatební obřad, oddací list
význam , funkce a struktura rodiny
- hospodaření rodiny, rodinný
rozpočet
- rozpad rodiny – příčiny a
důsledky, péče o děti bez rodiny
- zákon o rodině – výchova dětí
jako odpovědnost rodičů
- postižení spoluobčané, výchova
postiženého dítěte

 zvládat běžnou
komunikaci s úřady
 znát základní
informace o právních
dokumentech občana
 dokázat vyřizovat své
osobní záležitosti




 umět požádat v případě
potřeby vhodným
způsobem o radu
 uvědomovat si význam
sociální a zdravotní
péče o občany





 být ohleduplný ke
starým, nemocným a
postiženým
spoluobčanům









občanský průkaz, pas
rodný list, oddací list, úmrtní
list
ověřování listin – které listiny
patří k důležitým dokladům a
jak s nimi nakládat, pořizování
ověřených kopií, pořizování
druhopisů
sociální politika v ČR
lékařská péče
nemocenské pojištění, podpora
v nezaměstnanosti
orgány a instituce zdravotní a
sociální péče, pomáhající
instituce (krizová centra)
nemoc, invalidita, vztah
k nemocným a postiženým
lidská práva – zdravých,
nemocných, postižených osob
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Průřezová témata
Výchova
demokratického
občana
 občan, občanská
společnost a stát In
Osobnostní a sociální
výchova
Morální rozvoj
 Řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti - In
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Péče o občana

 chápat význam
předprofesní přípravy
 chápat význam své
profesní volby
 v případě potřeby
vědět kde vhodným
způsobem požádat o
radu



 kriticky přistupovat
k projevům vandalismu
 rozeznat nebezpečí
ohrožení sociálně
patologickými jevy










kvalifikace, předprofesní a
profesní příprava
získání zaměstnání, informace
o zaměstnání,úřady práce
význam celoživotního
vzdělávání, možnosti
rekvalifikace

význam kultury pro člověka –
možnosti kultury, kulturní
zařízení
rozvoj tvořivosti, aktivní –
pasivní zábava
význam sportu - sportovní a
zájmové organizace
nuda a její možné negativní
důsledky, nevhodné využívání
volného času – vandalismus,
projevy násilí, nebezpečí drog
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VÝCHOVA K OBČANSTVÍ: 9. ročník

Ročníkové výstupy
Žák by měl :
 chápat význam
vzdělávání v kontextu
s profesním uplatněním
 formulovat své
nejbližší plány

Učivo
Péče o občana






 využívat v krizových
situacích služeb
pomáhajících
organizací
 mít osvojena nezbytné
dovednosti potřebné
k ochraně osob za
mimořádných situací

Žák by měl :




získání informací o možnostech
uplatnění po ukončení povinné školní
docházky
jak si vybírat z nabídky SŠ a dalších
možností přípravy na povolání
nabídka přípravy na povolání
v dosahu mého bydliště, možnosti
DM
náležitosti potřebné k podání
přihlášky ke střednímu vzdělávání
mimořádné události a jejich
vyhlašování
evakuace, evakuační zavazadlo
poskytování první pomoci, používání
ochranných prostředků

Stát a právo

 tolerovat kulturní
zvláštnosti, názory a
zájmy minoritních
skupin ve společnosti
 být seznámen
s nebezpečím rasismu
a xenofobie



 znát svou odpovědnost
za své zdraví
 znát základní práva a
povinnosti občanů
 uvědomovat si rizika
porušování právních
ustanovení a důsledky
protiprávního jednání













demokratické uspořádání naší
společnosti
otázka demokracie v praxi z pohledu
Čechů a Romů
základy společenského chování –
základní pravidla, úcta k člověku
mezilidská komunikace, tolerance prospěšnost ve vztahu k ostatním
lidem,člověk a svoboda, problém
rasismu
bezpečnost a ochrana zdraví ( BOZP)
ve škole
BOZP při práci
BOZP v silničním provozu
škodlivé vlivy na prostředí
látky poškozující zdraví –
nejznámější drogy, příčiny vzniku
drogové závislosti
právní ochrana člověka
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Průřezová témata
Osobnostní a
sociální výchova
Osobnostní rozvoj
 sebepoznání a
sebepojetí – In
Morální rozvoj
 hodnoty, postoje,
praktická etika- In
Multikulturní
výchova
 princip sociálního
smíru a solidarity –
In
Výchova
demokratického
občana
 občanská společnost
a škola- In
 principy demokracie
jako formy vlády a
způsobu
rozhodování - In
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Žák by měl:
 vědět o právech
občanů ČR v rámci
EU a způsobech jejich
uplatnění
 uvést příklady
mezinárodního
terorismu

orgány činné v trestním řízení –
policie, soudy, zařízení nápravné
výchovy

Mezinárodní vztahy


obrana vlasti, mezinárodní vztahy,
terorismus ve světě
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Vyučovací předmět: FYZIKA

5.10.1. Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:
Vyučovací předmět fyzika je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vyučuje se
v sedmém až devátém ročníku jednu hodinu týdně. Ve výuce jsou zahrnuta laboratorní
cvičení, pozorování v přírodě a exkurze.
Cílem vyučování fyziky je poskytnout žákům základní vědomosti o fyzikálních jevech a
jejich použití v praktickém životě tzn. především k osvojení dovedností ochrany zdraví.
Průřezová témata:
Ve vyučovacím předmětu jsou realizovaná tato průřezová témata: Osobnostní a sociální
výchova, Evropské a globální souvislosti, Environmentální výchova, Osobnostní a sociální
výchova.
Mezipředmětové vztahy:
V rámci mezipředmětových vztahů je možno v tomto předmětu uplatnit vazby
s těmito předměty: Matematika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis Odvíjí se především od
aktuální úrovně vědomostí žáků, ke kterým musí vyučující přihlížet.

Výchovné a vzdělávací strategie:
Ve vyučovacím předmětu Fyzika uplatňujeme takové postupy a strategie, které vedou
k naplňování následujících kompetencí.
Kompetence k učení
 žák pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami
• učitel dává žákovi příležitost pracovat s různými druhy učebního materiálu a učebními
pomůckami (učebnice, pracovní sešity, encyklopedie, PC, příslušnými stavebnicemi…) a
vede žáka k jejich správnému používání
 žák používá základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí
• učitel učí žáka rozlišovat základní pojmy předmětu a pojmy z příbuzných předmětů
Kompetence k řešení problémů
 žák vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení
• učitel vede žáka, aby poznal praktické problémy fyzikálních jevů v praxi a dovedl najít
nejvhodnější způsob řešení
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Kompetence komunikativní
 žák využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných
k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci ostatními lidmi
• učitel učí žáka využívat získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných
k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními

Kompetence sociální a personální
 žák respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu
společné práce
• učitel dává příležitost žákovi pracovat společně s ostatními spolužáky (laboratorní práce,
pokusy…) a tím jej učit respektování pravidel v kolektivu a svou prací ovlivňovat kvalitu
společné práce

Kompetence občanské
 žák chápe nebezpečí rasizmu a xenofobie
• učitel soustavně vysvětluje a opakuje žákovi využití získaných poznatků pro volbu
budoucího povolání (vzdělání) a důležitost získání zaměstnání může pozitivně ovlivnit
xenofobii a rasismus

Kompetence pracovní
 žák reálně posoudí výsledek své práce i práce ostatních
• učitel vhodně vede žáka , aby reálně dovedl posoudit výsledky své práce i práce ostatních
 žák využívá získané znalosti a zkušenosti a vytváří si představu o možnostech svého
budoucího pracovního uplatnění
• učitel se snaží přimět žáka, aby získané znalosti a zkušenosti daného předmětu využil při
představě volby odpovídajícího učebního poměru a měl možnost získat odpovídající
pracovní uplatnění
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5.10.2. FYZIKA: 7. ročník
Ročníkové výstupy
Žák by měl:

Učivo
Pohyb těles

Průřezová témata

Osobnostní a sociální
výchova
 pochopit pojem těleso,
 vlastnosti těles:měření fyzikálních. Osobnostní rozvoj
síla, skupenství hmoty a
veličin(délka, hmotnost, objem,
 kreativita - In
jejich přechody
čas)
 seberegulace a
sebeorganizace - In
 být seznámen se vztahem  síla a tlak
mezi rychlostí, drahou a  tření
časem
 práce a výkon
Výchova k myšlení
 rozpoznat klid, poloha,
 klid, pohyb, setrvačnost
v evropských a
pohyb vůči jinému tělesu  jednoduché stroje
globálních
 být seznámen s užitím v  spalovací motor
souvislostech
praxi
čtyřdobý(zážehový a vznětový)
objevujeme Evropu a
 informativně: zážehový motor
svět - In
dvoudobý, proudový motor
Multikulturní výchova
Mechanické vlastnosti tekutin
 lidské vztahy - In
Žák by měl:
 etnický původ - In
 znát využití zákonitostí
 Pascalův zákon
tlaku a přetlaku v praxi
 Hydrostatický a atmosférický tlak Environmentální
výchova
 Archimédův zákon
 lidské aktivity a
problémy životního
Žák by měl:
Energie
prostředí - In
 být seznámen se vztahem  formy energie
mezi výkonem
 změny skupenství
vykonanou prací a časem  vypařování a kapalnění
 rozpoznat skupenství
 teplota varu kapaliny
látek
 obnovitelné a neobnovitelné
 rozeznat teplo přijaté a
zdroje energie
odevzdané tělesem
 znát vliv energetických
zdrojů na životní
prostředí
Žák by měl:

Zvukové děje
 ik a zdroje zvuku, jeho šíření a
 seznámit žáka se
rychlost
vznikem a šířením zvuku  odraz zvuku, škodlivost zvuku a
a jeho důsledky
ochrana před ním
 znát škodlivost
nadměrného hluku na
zdraví člověka a životní
prostředí
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5.10.3. FYZIKA: 8. ročník
Ročníkové výstupy

Učivo

Žák by měl:

Elektromagnetické a světelné děje

 být seznámen se
základy vzniku
elektromagnetism
u a jeho formamielektřinou a
magnetismem,
druhy magnetů
 znát zdroje
elektrického
proudu
 rozpoznat vodič a
izolant
 umět zapojit
jednoduché el.
spotřebiče do
obvodu.
 informován o
střídavém a
stejnosměrném
proudu a měření
elektrického
proudu a napětí
 mít přehled o
spotřebě
elektrické
energie v
domácnosti
 znát zásady
bezpečnosti při
používání
elektrických
spotřebičů





Žák by měl:

Vesmír

elektrický náboj, kladný a záporný
elektrický obvod
elektrická a magnetická síla



zdroje elektrického napětí, baterie a
akumulátor



elektrické vodiče a nevodiče




vodiče, spotřebiče a vypínač
elektrická energie a její přeměna na
tepelnou a světelnou
el. spotřebiče v domácnosti
(žárovka, vařič, žehlička,
televizor…)
měření elektrického proudu a napětí
jednotky proudu a napětí






měření el. energie-elektroměr,
spotřeba el. energie, výpočet ceny



bezpečné zacházení s el. spotřebiči a
první pomoc při zasažení el.
proudem

 znát planety
 sluneční soustava
 planety a hvězdy
sluneční
soustavy
 seznámen se
Zemí jako
vesmírném tělese
a jejím postavení
ve vesmíru
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Průřezová témata
Osobnostní a sociální
výchova
Osobnostní rozvoj
 kreativita - In
 seberegulace a
sebeorganizace - In
Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech
objevujeme Evropu a
svět - In
Multikulturní výchova
 lidské vztahy - In
 etnický původ - In
Environmentální
výchova
 lidské aktivity a
problémy životního
prostředí - In
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5.10.4. FYZIKA: 9. ročník
Ročníkové výstupy

Učivo

Žák by měl:

Elektromagnetické a světelné děje

 být seznámen se
základy využití
magnetismu
v praxi
 znát druhy
magnetu a jejich
praktické využití
 být informován o
využití světelných
jevů v praxi
 znát zdroje světla
 seznámen se
způsobem šíření
světla v prostředí
 rozlišit čočku od
rozptylky











 znát zdroje
elektrického
proudu
 znát princip
vzniku el. energie
v elektrárnách a
jeho přenos ke
spotřebiteli






 mít přehled o
existenci
atmosférických
výbojů a ochranou 
před nimi



magnety přírodní a umělé
magnet dočasný a trvalý
magnetické pole Země
použití elektromagnetu v praxi-el.
zvonek, telefon…

zdroje světla, šíření světla, odraz
světla
zrcadla
čočky-spojky, rozptylky a jejich
využití v praxi
optické přístroje

elektrárny, druhy elektráren
přenos elektrické energie,
transformace el. proudu, jištění
bezpečné zacházení s vysokým
napětím
první pomoc

blesk a ochrana proti němu
zářivka
elektrický oblouk, využití v praxisvařování el. obloukem…
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Průřezová témata
Osobnostní a sociální
výchova
Osobnostní rozvoj
 kreativita - In
 seberegulace a
sebeorganizace - In
Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech
objevujeme Evropu a
svět - In
Multikulturní
výchova
 lidské vztahy - In
 etnický původ - In
Environmentální
výchova
 lidské aktivity a
problémy životního
prostředí - In
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Vesmír

 znát planety

sluneční soustavy
 seznámen o Zemi 
jako vesmírném
tělese a jejím
postavení ve
vesmíru
 seznámen
s pohybem planety
Země kolem
Slunce
 rozlišit hvězdu od
planety

sluneční soustava
hvězdy a planety
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Vyučovací předmět: CHEMIE

5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:
Vyučovací předmět chemie je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.
Předmět chemie se vyučuje v devátém ročníku jednu hodinu týdně. Ve výuce jsou
zahrnuta laboratorní cvičení, pokusy a exkurze.
Cílem vyučovacího předmětu chemie je předat žákům základní vědomosti o
chemických vlastnostech látek, vybraných prvcích, sloučeninách, chemických reakcí, jejich
využití v praktickém životě - ochraně života, zdraví a životního prostředí.
Průřezová témata:
Ve vyučovacím předmětu jsou realizovaná tato průřezová témata: Osobnostní a
sociální výchova, Evropské a globální souvislosti, Environmentální výchova, Osobnostní a
sociální výchova.
Mezipředmětové vztahy:
Předmět chemie úzce souvisí s ostatními předměty jako Fyzika, Přírodopis, Zeměpis.
Odvíjí se především od aktuální úrovně vědomostí žáků.

Výchovné a vzdělávací strategie:
Ve vyučovacím předmětu chemie uplatňujeme takové postupy a strategie, které vedou
k naplňování následujících kompetencí.
Kompetence k učení
 žák využívá vhodné naučené metody, strategie učení včetně mnemotechnických pomůcek
a jiné pomocné techniky
• učitel umožňuje žákovi využívat naučených metod a pomocné techniky k rozlišení
fyzikálních a chemických vlastností látek
 žák používá základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí
• učitel učí žáka rozlišovat základní pojmy předmětu a pojmy jiných předmětů
Kompetence k řešení problémů
 žák se nenechá při řešení problému odradit nezdarem
• učitel podporuje žáka a nenechá jej při řešení a nepochopení problému odradit nezdarem
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Kompetence komunikativní
 žák využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných
k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
• učitel učí žáka využívat získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných
k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci (pokusy, laboratorní práce…) s ostatními

Kompetence sociální a personální
 žák respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu
společné práce
• učitel dává příležitost žákovi pracovat společně s ostatními spolužáky (laboratorní práce,
pokusy…) a tím jej učit respektování pravidel v kolektivu a svou prací ovlivňovat kvalitu
společné práce

Kompetence občanské
 žák chápe nebezpečí rasizmu a xenofobie
• učitel soustavně vysvětluje a opakuje žákovi využití získaných poznatků pro volbu
budoucího povolání a důležitost získání zaměstnání může ovlivnit xenofobii a rasismus

Kompetence pracovní
 žák využívá získané znalosti a zkušenosti a vytváří si představu o možnostech svého
budoucího pracovního uplatnění
• učitel se snaží přimět žáka, aby získané znalosti a zkušenosti daného předmětu využil při
představě volby odpovídajícího učebního oboru a měl možnost získat odpovídající
pracovní uplatnění
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5.11.2. CHEMIE: 9. ročník
Ročníkové výstupy

Učivo

Žák by měl:

Pozorování, pokus a bezpečnost
práce

 rozlišovat vlastnosti látek
fyzikální a chemické
 rozpoznat přeměny
skupenství látek
 znát bezpečnou
manipulaci s běžně
používanými
nebezpečnými látkami
 umět reagovat na
případný únik
nebezpečných látek



vlastnosti látek, hustota,
rozpustnost, tepelná a elektrická
vodivost





nebezpečné látky a přípravky
zásady bezpečné práce
mimořádné události

Žák by měl:

Směsi


 poznat směsi a chemické
látky
 rozeznat druhy roztoků a
jejich využití v praxi

 seznámen s různými
druhy vody a jejich
využitím
 rozeznat zdroje
znečištění vody a
vzduchu
Žák by měl:
 mít přehled o existenci
nejznámějších
chemických prvků,
jednoduchých
chemických sloučenin a
znát jejich značky
 znát kovy a nekovy a
jejich vlastnosti

Průřezová témata
Osobnostní a sociální
výchova
Osobnostní rozvoj
 kreativita - In
 seberegulace a
sebeorganizace - In
Sociální rozvoj
 spolupráce a
soutěživost - In
Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech
objevujeme Evropu a
svět - In

složení roztoků a jejich
oddělování krystalizace

Multikulturní výchova
 lidské vztahy - In
 etnický původ - In

vzduch a voda

Environmentální
výchova
 lidské aktivity a
problémy životního
prostředí - In

Částicové složení látek a chemické
prvky


částicové složení látek-molekula,
atomy
 chemické sloučeniny
 základní chemické prvky:
-kovy (Fe, Al, Sn, Pb, Zn…)
-nekovy (O, H, C, S…)
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Žák by měl:

Chemické reakce

 pojmenovat výchozí
látky a produkty
nejjednodušších
chemických reakcí

 nejjednodušší chemické reakce
základních prvků

Žák by měl:

Anorganické sloučeniny:

 popsat vlastnosti a
použití vybraných
prakticky využitelných
oxidů, kyselin,
hydroxidů a solí





 být seznámen se stupnicí
pH a s měřením pH
roztoku pomocí
univerzálního
indikátorového papírku
 znát první pomoc při
zasažení kyselinou nebo
hydroxidem
 být seznámen s užitím
chemických látek
v průmyslu, zemědělství,
zdravotnictví a jejich
vlivem na životní
prostředí







oxidy-uhličitý, uhelnatý, siřičitý a
dusičitý a jejich vlastnosti,
použití, příp. nežádoucí vliv na
lidské zdraví nebo životní
prostředí
kyseliny-chlorovodíková, sírová a
dusičná a jejich vlastnosti,
použití, příp. nežádoucí vliv na
lidské zdraví nebo životní
prostředí
kyselost a zásaditost roztoku
první pomoc při zasažení
kyselinou nebo hydroxidem
hydroxidy-sodný, draselný a
vápenatý a jejich vlastnosti,
použití, příp. nežádoucí vliv na
lidské zdraví nebo životní
prostředí
soli-chlorid sodný, síran
měďnatý, dusičnan stříbrný a
uhličitan sodný a jejich vlastnosti,
použití, příp. nežádoucí vliv na
lidské zdraví nebo životní
prostředí

Organické sloučeniny
Žák by měl:
 znát užití paliv jako
zdrojů energie




 informován o produktech
vyráběných zpracováním
ropy


 seznámen s pojmy –
bílkoviny, tuky,

sacharidy, vitamíny

uhlovodíky, nejjednodušší
uhlovodíky, zdroje, vlastnosti a
využití, směsi uhlovodíků…
paliva, ropa, zemní plyn, uhlí vlastnosti a zpracování a využití
jako paliv.
přírodní látky-zdroje, vlastnosti
bílkoviny, tuky, sacharidy a
vitamíny
zásady správné výživy
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Žák by měl:
 vědět o využívání
prvotních a druhotných
surovin
 zhodnotit využívání
různých látek v praxi
vzhledem k životnímu
prostředí a zdraví
člověka
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Chemie a společnost


chemický průmysl v ČR-výrobky,
suroviny a jejich recyklace



průmyslová hnojiva, jejich
použití, výroba , rozdělení a
ochrana životního prostředí
stavební pojiva-vápno, cement,
sádra, použití a BP při práci
s nimi.
plastické hmoty-výroba,
vlastnosti, druhy, použití a
recyklace plastů
syntetická vlákna,vlastnosti a
použití





 znát zásady bezpečnosti
při práci s chemickými
látkami





hořlaviny.třídy nebezpečnosti,
zacházení s nimi, první pomoc
léčiva a návykové látky
Exkurze, návštěva muzea…
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Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

5.12.1. Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:
Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vyučuje se
v 6. - 8. ročníku 2 vyučovací hodiny a v 9. ročníku 1 vyučovací hodina týdně.
Výuka se uskutečňuje ve třídách, pro zjišťování informací a upevňování znalostí lze
využít učebnu Informatiky. Žáci si upevňují své přírodovědné znalosti přímým pozorováním
přírody v rámci cvičení v přírodě nebo vycházek. Hodiny mohou být doplněny návštěvou
hvězdárny, ZOO v Brně nebo návštěvou botanické zahrady apod.
Cílem je získání základních vědomostí o přírodě, přírodních jevech a snaha získané
vědomosti aplikovat v běžném životě.
Průřezová témata:
V předmětu Přírodopis jsou zařazena tato průřezová témata: Osobnostní a sociální
výchova, Environmentální výchova a Multikulturní výchova .
Mezipředmětové vztahy:
V rámci mezipředmětových vztahů může mít předmět Přírodopis vazby na: Zeměpis,
Informatiku a Pracovní činnosti, popř. také na Výtvarnou výchovu a Tělesnou výchovu,
Výchovu ke zdraví a Výchova k občanství.

Výchovné a vzdělávací strategie:
Ve vyučovacím předmětu Přírodopis uplatňujeme takové postupy a metody, které vedou
k naplňování následujících kompetencí.

Kompetence k učení
 žák pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami
• učitel nabízí žákovi vhodné učební pomůcky (obrazové publikace, učebnice, pracovní listy,
modely a další vhodné učební pomůcky, které jsou ve škole k dispozici)
 žák používá základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí
• učitel obohacuje slovní zásobu žáka o základní přírodopisné pojmy
 žák dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě
• učitel vede žáka k získávání informací z médií i z výukových programů k porovnávání
vlastních zkušeností se získanými znalostmi a jejich uplatnění v praktickém životě
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Kompetence komunikativní
 žák se vyjadřuje srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog
 žák rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje
• učitel při výuce uplatňuje formu dialogu, vyžaduje od žáků souvislou odpověď na zadanou
otázku, vede žáky, aby vyjadřovali své myšlenky srozumitelně, souvisle a výstižně

Kompetence pracovní
 žák dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního
prostředí a společenských hodnot a uplatňuje je při pracovních činnostech
• učitel vede žáky, aby si uvědomili vlastní odpovědnost při ochraně životního prostředí,
význam ochrany vlastního zdraví i ochrany ostatních organismů
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5.12.2. PŘÍRODOPIS: 6. ročník
Ročníkové výstupy

Učivo

Žák by měl:

Biologie hub a rostlin:

 znát stavbu
rostlinného těla a
funkce částí těla
rostlin, vědět o
základních
rostlinných
fyziologických
procesech a jejich
využití

Stavba a význam jednotlivých částí těla
vyšších rostlin
 tvar a funkce rostlin, dýchání,
růst, rozmnožování rostlin,
principy fotosyntézy

 poznat, pojmenovat a
zařadit základní druhy
rostlin, skupiny rostlin
a jejich zástupce
 znát běžné jedlé i
jedovaté houby, léčivé
rostliny, jejich vliv na
zdraví člověka, znát
zásady první pomoci
při otravě
 poznat lišejníky

Průřezová témata
Osobnostní a sociální
výchova
Osobnostní rozvoj
 rozvoj schopností
poznávání (cvičení
smyslového
vnímání, pozornosti
a soustředění,
dovedností
zapamatování) - In

Environmentální
Systém rostlin
výchova
 vyšší rostliny (nahosemenné,
 lidské aktivity a
krytosemenné, poznávání a
problémy životního
zařazování běžných druhů rostlin)
prostředí
 nižší rostliny – poznávání a
(zemědělství a
zařazování některých druhů (řasy,
životní prostředí,
mechorosty, kapraďorosty, lišejníky),
ochrana přírody…) houby bez plodnic (základní
In
charakteristika a vliv na člověka a
ostatní živé organizmy), houby
s plodnicemi (stavba, výskyt,
význam, zásady sběru, konzumace a
1.pomoc při otravě houbami,
charakteristické znaky některých
jedlých a jedovatých hub)

Význam rostlin a jejich ochrana
 znát význam rostlin
 využití hospodářsky významných
v přírodě i pro
rostlin, chráněné, léčivé a jedovaté
člověka
rostliny
 znát způsob pěstování
zemědělských plodin
a jejich význam pro
člověka
 si uvědomovat vliv
rostlin na životní
prostředí a
přizpůsobení rostlin
podmínkám prostředí
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Žák by měl:

Praktické poznávání přírody

 využívat metody
poznávání přírody
osvojené v
přírodopisu
 dodržovat základní
pravidla slušného a
bezpečného chování
při pobytu v přírodě



vycházky, pobyt v přírodě –
praktické metody poznávání přírody,
poznávání zástupců rostlin a hub
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5.12.3. PŘÍRODOPIS: 7. ročník
Ročníkové výstupy

Učivo

Žák by měl:

Biologie živočichů

 znát základní části těla
živočichů, znát funkce
hlavních orgánů

Průřezová témata

Osobnostní a sociální
Stavba a funkce jednotlivých částí těla
výchova
Osobnostní rozvoj
 orgánové soustavy, rozmnožování
 rozvoj schopností
poznávání (cvičení
Vývoj, systém živočichů, jejich základní
dovednosti
charakteristika
zapamatování,
 základní zástupci jednotlivých
pozornosti a
skupin živočichů (prvoci, bezobratlí,
soustředění) - In
obratlovci)
 živočišná buňka, organizmy
jednobuněčné a mnohobuněčné

 znát běžné zástupce
jednotlivých druhů
živočichů
 poznat rozdíl mezi
jednobuněčnými a
mnohobuněčnými
organizmy
 orientovat se v přehledu 
vývoje organizmů, znát
základní projevy a
podmínky života
 znát základní projevy

chování živočichů
v přírodě, jejich způsob
života, přizpůsobení
danému prostředí

vývoj organizmů, projevy a
podmínky života

projevy chování živočichů,
přizpůsobení danému prostředí

Žák by měl:

Praktické poznávání přírody

 využívat metody
poznávání přírody
osvojované
v přírodopisu

Vycházky, cvičení v přírodě – praktické
poznávání živočichů a jejich projevy
chování v přírodě

 znát způsob chovu
některých domácích
zvířat
 znát význam zvířat
v přírodě a pro člověka
 získat kladný vztah ke
zvířatům, bezpečné
chování ve styku se
zvířaty
 vědět o existenci
ohrožených druhů
zvířat, projevy týrání
zvířat

Rozšíření, význam a ochrana živočichů
 hospodářsky významné druhy zvířat,
způsob chovu


význam zvířat v přírodě a pro
člověka



chráněné a ohrožené druhy
živočichů
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5.12.4. PŘÍRODOPIS: 8. ročník
Ročníkové výstupy
Žák by měl:
 získat povědomí o
existenci názorů na
vznik a vývoj člověka
 znát základní etapy
vývoje člověka

 znát základní lidské
orgány a jejich funkci

Učivo
Biologie člověka
Vznik a vývoj člověka
 vznik a vývoj jedince


hlavní období lidského života

Stavba a funkce jednotlivých částí
lidského těla
 orgánové soustavy (opěrná,
pohybová, oběhová, dýchací, trávicí,
vylučovací, rozmnožovací, řídící)

Nemoci, úrazy, prevence
 rozlišovat příznaky a
 příznaky běžných nemocí
příčiny běžných nemocí  zásady péče o nemocného
a dodržovat zásady
 zdravý životní styl (pohyb, denní
prevence nemocí a
režim, stravovací návyky, návykové
léčby
látky)
 vědět o vlivu virů a
 viry a bakterie
bakterií v přírodě a na
člověka
 znát nejdůležitější
 prevence úrazů a základy
zásady poskytování
poskytování první pomoci při
první pomoci
úrazech
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Průřezová témata
Osobnostní a sociální
výchova
Osobnostní rozvoj
 sebepoznání a
sebepojetí - In
 psychohygiena In
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5.12.5. PŘÍRODOPIS: 9. ročník
Ročníkové výstupy
Žák by měl:
 mít povědomí o
vrstvách Země
 poznat nejzákladnější
nerosty a horniny
 znát některé druhy půd,
význam půdy a její
vznik
 vědět o vlivu podnebí a
počasí na život na Zemi
 mít přehled o existenci
geologických dějů a
jejich důsledcích
 získat základní
vědomosti o přírodě a
přírodních dějích

Žák by měl:
 uvést příklady výskytu
organizmů v určitém
prostředí a vztahy mezi
nimi
 rozlišit populace,
společenstva,
ekosystémy
 znát princip potravního
řetězce

Učivo
Neživá příroda
Země
 vrstvy Země


nerosty a horniny



půda (význam, typy, využití,
ochrana půdy)





Multikulturní výchova
 kulturní rozdíly
(jedinečnost člověka) In
 etnický původ
(rovnocennost) - In

Environmentální výchova
 ekosystémy - In
 základní podmínky
počasí a podnebí, vliv na život rostlin
života - In
a živočichů
 lidské aktivity a
problémy životního
geologické děje
prostředí - In
 vztah člověka
přírodní děje
k prostředí - In

Základy ekologie
Organizmy a prostředí
 vzájemné vztahy mezi organismy
navzájem a prostředím






Průřezová témata

lidské rasy
společenstva, organizmy
ekosystémy (přirozené a umělé)
potravní řetězce, rovnováha v
ekosystému

Ochrana životního prostředí a přírody
 znát pozitivní i
 chráněná území, rostliny a
negativní vliv člověka
živočichové
na životní prostředí
 popsat změny v přírodě  globální problémy a jejich řešení
vyvolané člověkem a
objasnit jejich důsledky

137

Školní vzdělávací program

5.13.

Základní škola, Brno,Sekaninova 1

Vyučovací předmět: ZEMĚPIS

5.13.1. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:
Vyučovací předmět Zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.
Vyučuje se v 6. – 9. ročníku po 1 vyučovací hodině týdně.
Vzdělávací obsah je rozdělen do 4 okruhů:
• 6.ročník: Cesta k poznávání - Domov, region
• 7.ročník: Prostředí mého života - Česká republika, vlast
• 8. ročník: Člověk není sám, žijeme ve společnosti - Evropa
• 9. ročník: Planeta Země - Kontinenty, vesmír
Předmět směruje žáka k tomu, aby byl schopný vnímat pravdivý obraz světa.
Cílem je dovést žáka k ucelené představě o světě opřené o smyslové vnímání a umožnit
mu získat zeměpisné znalosti o ČR, Evropě, kontinentech a vesmíru. V tomto předmětu se
žák učí pracovat s mapou, porovnávat a zobecňovat nové poznatky s vlastními zkušenostmi a
využívat je v praktickém životě. Žák si osvojuje schopnost podílet se svým chováním na
ochraně životního prostředí, předcházet a řešit situace ohrožující životy, zdraví, majetek nebo
životní prostředí. Cílem je podpořit zájem žáka o dění v místě a zemi, kde žije.
Zeměpis na 2. stupni navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Procvičuje se práce
s mapou, zvyšuje se náročnost úkolů. Zařazují se vycházky a cvičení v přírodě, kde mají žáci
příležitost pracovat s informacemi a vyzkoušet si je v praxi.
Průřezová témata
Do vzdělávacího obsahu předmětu jsou začleněny tématické okruhy průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,
Výchova demokratického občana, Environmentální výchova, Multikulturní výchova.
Mezipředmětové vztahy
V rámci mezipředmětových vztahů může mít tento předmět vazby na Přírodopis,
Matematiku, Výchovu k občanství a Pracovní činnosti.

Výchovné a vzdělávací strategie:
Ve vyučovacím předmětu Zeměpis uplatňujeme takové postupy a metody, které vedou
k naplňování následujících kompetencí.
Kompetence k učení
 žák pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami
• učitel nabízí žákům dostatek příležitostí aktivně pracovat s mapami a obrazovým
materiálem
 žák chápe obecně používané termíny, znaky a symboly
• učitel umožňuje žákům poznávat základní symboly a značky související s kartografií a
topografií
138

Školní vzdělávací program

Základní škola, Brno,Sekaninova 1

 žák používá základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí
• učitel dostatečně zařazuje hodiny zaměřené na určení pojmů a k vytváření pojmů
 žák využívá vhodné naučené metody, strategie učení včetně mnemotechnických
pomůcek a jiné pomocné techniky
• stálou kontrolou pochopení učiva učitel umožňuje žákům aktivně zpracovat informace
v logických celcích, což jim usnadní zapamatování
 žák poznává vlastní pokroky a uvědomuje si problémy, které mu brání v učení
• učitel začleňuje diferencované činnosti odpovídající individuální výkonnosti žáka
Kompetence sociální a personální
 žák respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu
společné práce
• učitel umožňuje žákům pracovat samostatně nebo v malých skupinách, aby měli
možnost provádět činnost v kooperaci s druhými
 žák posiluje sociální chování a sebeovládání, je vnímavý k potřebám starých,
nemocných a postižených lidí
• učitel zařazuje příležitosti, kdy je nutné vzájemně se dohodnout a pomoci si
Kompetence občanské
 žák chápe nebezpečí rasismu a xenofobie
• učitel důsledně dbá na vzájemnou komunikaci bez ponižování druhých
Kompetence pracovní
 žák využívá získané znalosti a zkušenosti, vytváří si představu o možnostech svého
budoucího povolání
• učitel poskytuje žákům dost možností k procvičení látky, zautomatizování dovedností
nebo prohloubení získaných znalostí k vytvoření představy o možnostech budoucího
uplatnění
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5.13.2. ZEMĚPIS: 6. ročník
Ročníkové výstupy
Žák by měl:

Učivo
Geografické informace, zdroje dat,
kartografie a topografie

 znát základní
kartografické
značky obecnězeměpisných map



 získat osobní
představu o
našem regionu
(prostředí), které
nás obklopuje,
vybrat , co mu
prospívá a škodí




Žák by měl:
 získat informace
o působení
přírodních
vlivech na
utváření
zemského
povrchu
Žák by měl:
 určit zeměpisnou
polohu ČR na
mapě Evropy a
znát její sousední
státy
 znát přírodní
podmínky ČRzákladní údaje





mapa, barvy na mapě, značky, symboly,
vysvětlivky
druhy map, seznámení s mapou Evropy
globus
světové strany,orientace plánů a map
vzhledem k světovým stranám
domov
místní oblast na mapě

Průřezová témata
Multikulturní
výchova
 lidské vztahy- In
Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech
 jsme EvropanéIn
Environmentální
výchova
 lidské aktivityIn/A

Přírodní obraz Země




životní prostředí člověka - příroda,
lidská obydlí, lidské výtvory, změny
v přírodě způsobené zásahy člověka,
problematika
rovnováha v přírodě, potravní řetězec

Česká republika



poloha ČR v Evropě
sousední státy ČR




povrch
nadmořská výška,nejdůležitější pohoří a
nížiny
vodstvo,nejdůležitější řeky
podnebí
nerostné suroviny
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Žák by měl:
 seznámit se
s osidlováním
země a vědět jaký
vliv, při
osidlování, měly
přírodní
podmínky

 na mapě ČR
vyhledat
nejznámější
oblasti cestovního
ruchu a rekreace

Žák by měl:


uvést příklady
správného
chování člověka
k ochraně a péči
o životní
prostředí
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Společenské a hospodářské prostředí



vlast
nejstarší osídlení naší vlasti, naše země
v pravěku, život ve středověku,
středověká kultura
náš region
způsob života obyvatel regionu
obyvatelstvo a města jednotlivých
regionů
zásady morálky dříve a dnes
náboženství
kulturně – historické zajímavosti
nejkrásnější místa v ČR
volný čas a jeho využití










Životní prostředí



ochrana životního prostředí
úklid odpadu
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5.13.3. ZEMĚPIS: 7. ročník
Ročníkové výstupy
Žák by měl:
 znát různé druhy
map, globus

 znát tvar a polohu
ČR na mapě i
globusu

Žák by měl:
 umět vysvětlit
důsledky otáčení
Země kolem své
osy

Žák by měl:

Učivo
Geografické informace, zdroje dat,
kartografie a topografie









mapa
druhy map
pevnina a oceány
světové strany
obsah plánů a map
globus a mapa
poledníky a rovnoběžky
znázornění výškopisu a
polohopisu na mapách

Přírodní obraz Země





planeta Země
Země-součást sluneční soustavy
tvar Země
pohyby Země, střídání dne a noci

Česká republika

 určit zeměpisnou
polohu ČR na
mapě Evropy a
globusu, znát její
sousední státy




poloha ČR v Evropě
sousední státy ČR

 znát přírodní
podmínky ČRpopsat povrch jeho
členitost




mapa ČR - výškopis, polohopis
měřítko map

 znát základní údaje
o rozmístění
obyvatel v ČR




obyvatelstvo ČR
národnostní menšiny

 umět na mapách
vyhledat jednotlivé
kraje ČR a
charakterizovat
hospodářské
poměry, přírodní








Praha
Střední Čechy
Jižní Čechy
Západní Čechy
Severní Čechy
Východní Čechy
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Průřezová témata
Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech
 Evropa a svět
nás zajímá-In
Multikulturní
výchova
 Základní pojmy
multikulturní
terminologie-In
Environmentální
výchova
 Základní
podmínky
života-In
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zvláštnosti a
kulturní
zajímavosti




Jižní Morava
Severní Morava a Slezsko

 umět vymezit
území krajiny a
oblasti podle
bydliště




místní region
jednotky státní správy a
samosprávy
krajské členění, kraj místního
regionu

Žák by měl:
 seznámit se
s osidlováním
země a vědět jaký
vliv, při
osidlování, měly
přírodní podmínky

Žák by měl:
 umět vyjmenovat
typy krajin
v ČR,rozlišit
přírodní a
společenské
prostředí

Žák by měl:
 znát pomůcky na
určování
světových stran



Společenské a hospodářské prostředí


přehled oblastí ČR

Životní prostředí



průmyslové oblasti
zemědělské oblasti

Terénní geografické praxe a aplikace




orientační body
odhad vzdáleností
určování světových stran
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5.13.4. ZEMĚPIS: 8. ročník
Ročníkové výstupy
Žák by měl:
 vysvětlit základní
geografické a
topografické
pojmy

Učivo
Geografické informace, zdroje dat,
kartografie a topografie




měřítko map
zeměpisná síť
znázornění výškopisu a
polohopisu na mapách
v Evropě

Průřezová témata
Multikulturní výchova
 multikulturalita-In
Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostech
 objevujeme Evropu
a svět-In

Žák by měl:
Přírodní obraz Země
 vědět o procesech
v přírodě, které
mají vliv na
lidskou společnost




členitost a rozloha Evropy
podnebné pásy

Žák by měl:
Česká republika
 charakterizovat
hospodářské
poměry, přírodní
zvláštnosti a
kulturní poměry
regionu



poloha ČR ve střední Evropě

Žák by měl:
Společenské a hospodářské
 seznámit se
prostředí
s osídlováním
 obyvatelstvo Evropy
Evropy, vědět jaký
vliv při osídlování
 jazykové skupiny v Evropě
měly přírodní
 náboženství
podmínky
 Evropské hospodářství
 vyhledat v rámci
Evropy
nejznámější
oblasti cestovního
ruchu a rekreace






doprava
životní úroveň – obyvatel
Evropy
oblasti Evropy
základní informace o státech
v Evropě
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 ekosystémy-In
 vztah člověka
k prostředí-In
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Žák by měl:
 umět popsat
polohu Evropy na
globusu
 znát zásadní
přírodní a
společenské znaky
Evropy
 umět popsat
polohu, rozlohu,
přírodní, kulturní,
společenské,
politické a
hospodářské
poměry Evropy
 umět popsat typy
krajin na území
Evropy

Regiony světa








poloha Evropy
přírodní podmínky
povrch Evropy
Alpy, Karpaty, nížiny
podnebí Evropy
vodstvo –Dunaj, Labe, Volha,
Balaton
rostlinstvo a živočišstvo









státy EU
Západní Evropa
Jižní Evropa
Severní Evropa
Střední Evropa
Jihovýchodní Evropa
Východní Evropa

Žák by měl:
 znát příklady
nejznámějších
chráněných území

Žák by měl:
 uplatňovat v praxi
zásady
bezpečného
pohybu a pobytu
ve volné přírodě
 ovládat zásady
praktické
orientační
topografie

Životní prostředí





průmyslové oblasti
zemědělské oblasti
kulturní památky
památná místa

Terénní geografické praxe a
aplikace




ochrana člověka při ohrožení
života
únikové cesty
živelné pohromy
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5.13.5. ZEMĚPIS: 9. ročník
Ročníkové výstupy
Žák by měl:
 rozumět základní
geografické,
topografické a
kartografické
terminologii
Žák by měl:
 objasnit důsledky
pohybů Země
 vědět o působení
přírodních vlivů na
utváření zemského
povrchu
Žák by měl:

Učivo
Geografické informace, zdroje dat,
kartografie a topografie



orientace na plánech a mapách
znázornění výškopisu a
polohopisu světadílů

Přírodní obraz Země



pohyby Země. Střídaní dne a noci,
střídání ročních období
podnebné pásy



přírodní oblasti

Společenské a hospodářské prostředí

 vědět jak přírodní
podmínky souvisí
s funkcí a
rozmístěním lidských
sídel






obyvatelstvo světa
světové jazyky
světová náboženství
hospodářství

 vyhledat na mapách
nejznámější oblasti
cestovního ruchu a
rekreace



základní informace o všech typech
dopravy
dopravní síť
cestovní doklady,hraniční
přechody
životní úroveň
služby






Žák by měl:

Regiony světa

 vyhledat na mapách
jednotlivé světadíly a
oceány




čtení map
poloha světadílů a oceánů, jejich
členitost

 rozlišit zásadní
přírodní a společenské
znaky světových
regionů



základní informace o jednotlivých
světadílech.Zdůraznit odlišnost od
Evropy
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Průřezová témata
Osobnostní a sociální
výchova
Sociální rozvoj
 spolupráce a
soutěživostIn/A
Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech
 jsme EvropanéIn
Výchova
demokratického
občana
 občan,
občanská
společnost a
stát-In
Environmentální
výchova
 lidské aktivity a
problémy
životního
prostředí-In/A
Výchova
demokratického
občana
 principy
demokracie a
způsoby
rozhodování-In

Školní vzdělávací program
 charakterizovat
polohu, rozlohu,
přírodní, kulturní,
společenské,politické
a hospodářské poměry
vybraných světadílů,
oceánů a vybraných
států
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poloha. povrch, vodstvo, podnebí,
rostlinstvo a živočišstvo
nejvýznamnější státy jednotlivých
světadílů.
charakteristika, hlavní města,
přístavy

Světadíly:
 Asie.
 Afrika.
 Amerika.
 Austrálie a Oceánie.
 Antarktis.
Oceány:
 Tichý oceán
 Indický oceán
 Atlantský oceán
 Severní ledový oceán

Žák by měl:

Životní prostředí

 uvést na vybraných
příkladech závažné
důsledky a rizika
přírodních a
společenských vlivů
na životní prostředí






průmyslové oblasti
zemědělské oblasti
chráněná území
ochrana přírody – globální
problémy a jejich řešení

 znát příklady
přírodních a
kulturních krajinných
složek
 pojmenovat různé
krajiny jako součást
pevninské části
krajinné sféry, rozlišit
na konkrétních
příkladech, specifické
znaky a funkce krajin




přirozené a umělé ekosystémy
rovnováha v ekosystému

Žák by měl:
 uplatňovat v praxi
zásady bezpečného
pohybu a pobytu ve
volné přírodě

Terénní geografické praxe a aplikace




ochrana člověka při ohrožení
života
únikové cesty
živelné pohromy
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Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA

5.14.1. Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:
Vyučovací předmět je realizován v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně v každém
ročníku na 1. a 2. stupni. Výuka probíhá v odborné učebně nebo ve třídách formou
individuální a skupinové práce. Naplňuje přirozenou potřebu žáků projevit se.
Cílem hudební výchovy je:
- rozvíjení hudebnosti žáků a jejich pohybové kultury
- poznávání a chápání hudebního bohatství národní a romské kultury, její duchovní
hodnoty a vědomí ji chránit
- vytvoření kladného vztahu k hudbě a naučení se pozorného a soustředěného
naslouchání hudbě
- rozvíjení pozitivního vztahu k umění a jeho vnímání
- kultivované vystupování a získávání sebedůvěry
Získané hudební dovednosti mohou žáci uplatnit v zájmových kroužcích. Tento předmět
podporuje růst sebevědomí a odolnost vůči trémě formou veřejných hudebních a divadelních
vystoupení.
Průřezová témata
Ve vyučovacím předmětu Hudební výchova jsou zařazena tato průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v Evropských a globálních souvislostech,
Multikulturní výchova, Mediální výchova.
Mezipředmětové vztahy:
V rámci mezipředmětových vztahů je možno v tomto předmětu uplatnit vazby s těmito
předměty: výtvarnou výchovou, českým jazykem a tělesnou výchovou

Výchovné a vzdělávací strategie:
Ve vyučovacím předmětu Hudební výchova uplatňujeme takové postupy a metody, které
vedou k naplňování následujících kompetencí.

Kompetence komunikativní
 žák se vyjadřuje srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog
• učitel umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce, rozvíjet jejich nadání a talent
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Kompetence sociální a personální
 žák respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu
společné práce
• učitel vytváří příležitosti pro vzájemnou činnost a tvořivost žáků
Kompetence pracovní
 žák reálně posoudí výsledek své práce i práce ostatních
• učitel umožňuje diferencované výkony podle individuálních schopností žáků
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5.14.2. Hudební výchova: 1. ročník
Ročníkové výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák by měl:

Vokální a instrumentální činnosti

 být seznámen
s rytmizací říkadel a
zpěvem jednotlivých
lidových písní
přiměřené rozsahu
 nacvičit správné
dýchání, zřetelnou
výslovnost a uvolněné
zpívání
 zkusit hru na
jednoduché Orffovy
nástroje, spojenou
s hrou na tělo

 rytmizace říkadel, zpěv lidových písní Osobnostní rozvoj
přiměřeného rozsahu
 rozvoj schopností
poznávání – In
 psychohygiena - In
 správné dýchání, zřetelná výslovnost,
Sociální rozvoj
uvolněné zpívání
 komunikace – In
 hra na tělo
 hra na Orffovy nástroje – rytmické

Osobnostní a sociální
výchova

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

Multikulturní výchova
 kulturní rozdíly – In
 dokázat rozlišit rozdíly  rozlišení
zvuku,
tónu,
hlasu  lidské vztahy - P
/hudební setkání škol/
mezi zvukem a tónem,
mluveného a zpívaného
mluveným slovem a
 rozlišení zpěvního hlasu na mužský a
zpěvem
ženský
Mediální výchova
 fungování a vliv médií
ve společnosti - A
Žák by měl:
Hudebně pohybové činnosti
Žák by měl:

Poslechové činnosti

 mít správný postoj při
zpěvu
 být seznámen
s jednoduchými
pohybovými hrami a
dětskými popěvky

 pohybové hry s říkadly a dětskými
popěvky
 pochod dle hudebního doprovodu
 správné držení těla
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5.14.3. Hudební výchova: 2. ročník
Ročníkové výstupy
Žák by měl:

Učivo

Průřezová témata

Vokální a instrumentální činnosti

Osobnostní a sociální
výchova
 rytmizovat jednoduchá  rytmizace říkadel, zpěv lidových písní Osobnostní rozvoj
říkadla a zpívat
přiměřeného rozsahu
 rozvoj schopností
jednoduché lidové
poznávání –In
písně
 psychohygiena - In
 zřetelně vyslovovat při  hospodárné
dýchání,
zřetelná Sociální rozvoj
zpěvu a dbát na
výslovnost, uvolněné zpívání
 komunikace – In
hospodárné dýchání
 použít jednoduchý
 hra na tělo
Výchova k myšlení
doprovod na Orffovy
 hra na Orffovy nástroje – rytmické, v evropských a
dodržování rytmu
nástroje nebo hrou na
globálních
tělo a snažit se o
souvislostech
 Evropa a svět nás
dodržení rytmu
zajímá – In

Žák by měl:
 poznat klavír, buben a
flétnu
 rozlišit výšku a sílu
tónu

Multikulturní výchova
 kulturní rozdíly – In
Poslechové činnosti
 lidské vztahy - P
 poznávání hudebních nástrojů (klavír,
/hudební setkání
buben, flétna)
škol/
 rozlišení výšky a síly tónu
Mediální výchova
 fungování a vliv médií
ve společnosti –A

Žák by měl:

Hudebně pohybové činnosti

 ovládat jednoduché
pohybové hry
s říkadly
 osvojit si základy
přeměnného kroku

 pohybové hry s říkadly a lidovými
tanci
 osvojení přeměnného kroku
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5.14.4. Hudební výchova: 3. ročník
Ročníkové výstupy

Učivo

Žák by měl:

Vokální a instrumentální činnosti

Žák by měl:

Hudebně pohybové činnosti

 měnit pohyb podle
tempových a
rytmických změn

 pohybové hry s říkadly a lidovými tanci
 pochod podle hudebního doprovodu

Průřezová témata

Osobnostní a sociální
výchova
 rytmizovat jednoduchá  rytmizace říkadel, zpěv lidových písní Osobnostní rozvoj
přiměřeného rozsahu
říkadla a zpívat lidové
 rozvoj schopností
písně přiměřeného
poznávání - In
rozsahu
 psychohygiena - In
 zřetelně vyslovovat při  správný pěvecký postoj, upevňování Sociální rozvoj
zpěvu a dbát na
správného dýchání a výslovnosti
 Komunikace - In
správný postoj a
dýchání
Výchova k myšlení
 rozlišovat sílu zvuku
v evropských a
 použít jednoduchý
 hra na tělo
globálních
doprovod na Orffovy
 hra na Orffovy nástroje – rytmické, hra souvislostech
doprovodu
 evropa a svět nás
nástroje nebo hrou na
tělo a snažit se o
zajímá - In
dodržení rytmu
Multikulturní
výchova
 kulturní rozdíly – In
 lidské vztahy - P
Žák by měl:
Poslechové činnosti
/hudební setkání
 poznat kytaru,
 poznávání hudebních nástrojů (kytara,
škol/
kontrabas, housle a
kontrabas, housle, trubka)
trubku
Mediální výchova
 rozlišit sílu a délku
 poznávání síly a délky tónu
 fungování a vliv
tónu
 rozpoznávání tempa
médií ve společnosti
–A
 soustředit se na
 poslech národních písní
poslech národních
písní
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5.14.5. Hudební výchova: 4. ročník
Ročníkové výstupy

Učivo

Žák by měl:

Vokální a instrumentální činnosti

Žák by měl:

Poslechové činnosti

Průřezová témata

Osobnostní a sociální
výchova
 rytmizovat jednoduchá  rytmizace říkadel, zpěv lidových a Osobnostní rozvoj
umělých písní přiměřeného rozsahu
říkadla a zpívat lidové
 rozvoj schopností
a umělé písně
poznávání – In.
přiměřeného rozsahu
 psychohygiena - In
 použít jednoduchý
 hra na tělo
Sociální rozvoj
doprovod na Orffovy
 hra na Orffovy nástroje – rytmické,  komunikace – In
hra doprovodu
nástroje nebo hrou na
tělo a snažit se o
Výchova k myšlení
dodržení rytmu
v evropských a
 rozlišit melodii
 rozlišení vzestupné a sestupné globálních
vzestupnou a
melodie
souvislostech
 Evropa a svět nás
sestupnou
zajímá – In
Multikulturní výchova
 kulturní rozdíly – In
–  lidské vztahy - P
/hudební setkání
škol/

 rozlišit výšku, sílu a
 zvuk
hudebních
nástrojů
délku tónu
upevňování naučeného
 poznat zvuky známých  upevňování rozpoznání tempa
hudebních nástrojů
 soustředit se na
 poslech skladeb s dětskou tematikou, Mediální výchova
poslech národních
národních písní
 fungování a vliv médií
písní a skladeb
ve společnosti –A
s dětskou tematikou

Žák by měl:

Hudebně pohybové činnosti

 pokusit se o propojení
vlastního pohybu s
hudbou

 pohybové vyjádření písně
 pohybové hry s dětskými říkadly
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5.14.6. Hudební výchova: 5. ročník
Ročníkové výstupy

Učivo

Žák by měl:

Vokální a instrumentální činnosti

 soustředit se na
poslech krátkých
skladeb známých
skladatelů (dle
výběru), dětských
pěveckých sborů
 rozlišit známé hudební
nástroje poslechem
 seznámit se se státní
hymnou

 upevňování rozpoznání tempa
 poslech krátkých výrazných skladeb
známých skladatelů
 poslech dětských pěveckých sborů

Žák by měl:

Hudebně pohybové činnosti

 propojit vlastní pohyb
s hudbou a pokusit se
o jednoduchou
dramatizaci lidové
písně

 vyjádření hudby pohybem
 jednoduchá dramatizace lidových písní

Průřezová témata

Osobnostní a sociální
výchova
 rytmizovat jednoduchá  rytmizace říkadel, zpěv lidových a Osobnostní rozvoj
umělých písní přiměřeného rozsahu
říkadla a zpívat lidové
 rozvoj schopností
a umělé písně
poznávání – In
přiměřeného rozsahu
 psychohygiena - In
 použít jednoduchý
 hra na Orffovy nástroje – rytmické i Sociální rozvoj
doprovod na Orffovy
melodické, doprovod k písním
 komunikace – In
nástroje a pokusit se
doprovázet zpívané
Výchova k myšlení
písně
v evropských a
globálních
souvislostech
 Evropa a svět nás
zajímá – In
Poslechové činnosti
Žák by měl:
Multikulturní
výchova
 kulturní rozdíly – In
 lidské vztahy - P
/hudební setkání
škol/

 rozlišení známých hudebních nástrojů
poslechem
Mediální výchova
 poslech státní hymny
 fungování a vliv
médií ve společnosti
–A

155

Školní vzdělávací program

Základní škola, Brno,Sekaninova 1

5.14.7. Hudební výchova: 6. ročník
Ročníkové výstupy
Žák by měl:
 zpívat lidové a umělé
písně přiměřeného
rozsahu
 použít jednoduchý
doprovod na Orffovy
nástroje a doprovázet
lidové písně
 naučit se zpívat státní
hymnu

Žák by měl:
 poznat triangl,
zvonkohru a činely
 pojmenovat základní
hudební uskupení
 seznámit se
s nejvýznamnějšími
českými hudebními
skladateli a jejich dílem
– soustředěný poslech
úryvků z hudebního díla

Učivo

Průřezová témata

Osobnostní a
sociální výchova
 zpěv lidových a umělých písní Osobnostní rozvoj
přiměřeného rozsahu
 rozvoj schopností
poznávání – In
 hra na Orffovy nástroje – rytmizace a  psychohygiena doprovod k písním
In
Sociální rozvoj
 komunikace – In
 zpěv státní hymny
Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
Poslechové činnosti
souvislostech
 Evropa a svět nás
 poznávání hudebních nástrojů (triangl,
zajímá – In
zvonkohra, činely)
 hudební uskupení (rozlišit: sólový Multikulturní
zpěv, duet, sbor)
výchova
 nejvýznamnější hudební skladatelé a  lidské vztahy - P
jejich dílo (B. Smetana, A. Dvořák) –
/hudební setkání
poslech hudebního díla
škol/
Vokální a instrumentální činnosti

Mediální výchova
 fungování a vliv
médií ve
společnosti A

Žák by měl:

Hudebně pohybové činnosti

 seznámit se se
základními tanečními
kroky klasických tanců

 seznámení se základními tanečními
kroky klasických tanců (polka)
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5.14.8. Hudební výchova: 7. ročník
Ročníkové výstupy
Žák by měl:
 zpívat náročnější
lidové a umělé písně
přiměřeného rozsahu
 dbát na hlasovou
hygienu při zpěvu
 použít jednoduchý
doprovod na Orffovy
nástroje a doprovázet
lidové písně
 zazpívat státní hymnu
Žák by měl:
 poznat harfu a cimbál
 pojmenovat základní
hudební uskupení
 seznámit se
s nejvýznamnějšími
českými hudebními
skladately a jejich
dílem – soustředěný
poslech úryvků
z hudebního díla

Učivo

Průřezová témata

Osobnostní a sociální
výchova
 zpěv náročnějších lidových a Osobnostní rozvoj
umělých písní přiměřeného rozsahu
 rozvoj schopností
poznávání – In
 hlasová hygiena s ohledem na věkové  psychohygiena In
zvláštnosti žáků
Sociální rozvoj
 hra na Orffovy nástroje a na tělo –  komunikace – In
rytmizace a doprovod k písním
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
 zpěv státní hymny
souvislostech
 Evropa a svět nás zajímá
– In
Poslechové činnosti
Multikulturní výchova
 poznávání hudebních nástrojů (harfa,  multikulturalita – In
cimbál)
 hudební uskupení - symfonický Mediální výchova
orchestr (dirigent, sólista, hudebníci)  fungování a vliv médií ve
 nejvýznamnější hudební skladatelé a
společnosti A
jejich dílo (L. Janáček, B. Martinů) –
poslech hudebního díla

Vokální a instrumentální činnosti

Žák by měl:

Hudebně pohybové činnosti

 seznámit se, se
základními tanečními
kroky klasických i
moderních tanců

 seznámení se základními tanečními
kroky klasických i moderních tanců

157

Školní vzdělávací program

Základní škola, Brno,Sekaninova 1

5.14.9. Hudební výchova: 8. ročník
Ročníkové výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák by měl:

Osobnostní a sociální
výchova
 zpěv náročnějších lidových a umělých Osobnostní rozvoj
písní přiměřeného rozsahu
 rozvoj schopností
poznávání – In
 zpěv romských písní
 psychohygiena - In
Sociální rozvoj
 doprovod písní na vybrané hudební  komunikace – In
nástroje
 hlasová hygiena s ohledem na věkové
zvláštnosti žáků
Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostech
 Evropa a svět nás
zajímá In
Poslechové činnosti

 upevnit znalosti
hudebních uskupení
 seznámit se se
základními hudebními
žánry
 seznámit se
s hudebními skladateli
 pojmenovat a poznat
hudební nástroje

 upevnění znalostí hudebních uskupení - Multikulturní výchova
symfonický orchestr (dirigent, sólista,  multikulturalita - In
hudebníci)
 seznámit se s pojmy: opera, opereta,
balet, muzikál
 nejvýznamnější hudební skladatelé a
jejich dílo (W. A. Mozart, L.Beethoven)
– poslech hudebního díla
 hudební nástroje – saxofon, klarinet

Žák by měl:

Hudebně pohybové činnosti

 naučit se diskotékové
a romské tance

 diskotékové a romské tance

Žák by měl:
 zpívat náročnější
lidové a umělé písně
přiměřeného rozsahu
 zpívat romské písně
dle vlastního výběru
 doprovázet zpívané
písně
 dbát na hlasovou
hygienu při zpěvu

Vokální a instrumentální činnosti
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5.14.10. Hudební výchova: 9. ročník
Ročníkové výstupy
Žák by měl:
 zpívat náročnější
lidové a umělé písně
přiměřeného rozsahu
 zpívat romské písně
dle vlastního výběru
 doprovázet zpívané
písně pomocí oscináta
 dbát na hlasovou
hygienu při zpěvu

Učivo

Průřezová témata

Vokální a instrumentální činnosti

Osobnostní a sociální
výchova
 zpěv náročnějších lidových a Osobnostní rozvoj
umělých písní přiměřeného rozsahu
 rozvoj schopností
poznávání – In
 zpěv romských písní
 psychohygiena - In
Sociální rozvoj
 doprovod písní na vybrané hudební  komunikace – In
nástroje
 hlasová hygiena s ohledem na věkové Výchova k myšlení
zvláštnosti žáků
v evropských a
globálních souvislostech
 Evropa a svět nás
zajímá – In

Žák by měl:

Poslechové činnosti

 seznámit se s novými
hudebními žánry a
pojmy
 znát základní hudební
nástroje a rozlišit je
sluchem
 upevnit znalosti o
základních hudebních
skladatelích

 seznámit se s pojmy: činohra,
pantomima
 seznámit se s hudebními žánry: jazz,
swing, rock
 nejvýznamnější hudební skladatelé a
jejich dílo: opakování naučeného
 hudební nástroje – opakování:
rozlišování
známých
hudebních
nástrojů poslechem

Žák by měl:

Hudebně pohybové činnosti

 tancovat diskotékové a  diskotékové a romské tance
romské tance
 vyjádření hudby pohybem
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Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA

5.15.1. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:
Vyučovací předmět Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura.
V 1. až 5. ročníku má časovou dotaci jednu hodinu týdně, ve 3. ročníku je posílen disponibilní
hodinou. V 6. a 7. ročníku má časovou dotaci dvě hodiny týdně (posílen disponibilní
hodinou), v 8. a 9. ročníku jednu hodinu.
V tomto předmětu se žáci seznamují s výtvarnými a výrazovými prostředky, i
s konkrétními výtvarnými technikami. Žáci jsou vedeni k hledání nových možností výtvarné
realizace a k dovednosti svůj výtvarný pohled prezentovat a obhájit. Ve výuce jsou mimo jiné
uplatňovány metody krátkodobé projektové výuky. Výuka se uskutečňuje jak v prostorách
školy, tak i ve volné přírodě, je doplňována návštěvami výstav, organizováním výstav
vlastních a prezentací výtvarných děl žáků.
Průřezová témata:
V předmětu Výtvarná výchova jsou zařazena tato průřezová témata: Osobnostní a sociální
výchova, Multikulturní výchova.
Mezipředmětové vztahy:
V rámci mezipředmětových vztahů předmět Výtvarná výchova nejvíce spolupracuje
s předměty Prvouka, Přírodověda a Přírodopis, kde žáci mají možnost výtvarně zpracovávat
probíraná témata a s předmětem Pracovní činnosti, kde je výuka podpořena a doplněna prací
s drobným a ostatním materiálem. Spolu s Pracovními činnostmi se žáci podílejí na
instalacích a prezentacích vlastních výtvarných prací.

Výchovné a vzdělávací strategie:
Ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova uplatňujeme takové postupy a metody, které
vedou k naplňování následujících kompetencí.

Kompetence k řešení problémů:
 žák vnímá problémové situace, rozpoznává problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení
• učitel vede žáka, aby našel nejvhodnější způsob zpracování výtvarného námětu - pomáhá
mu, aby si zvolil vhodnou výtvarnou techniku k jeho zpracování a tak předešel možným
vzniklým problémům, vede žáka k hledání různých variant zpracování tématu
 žák se nenechá při řešení problému odradit nezdarem
• učitel pomáhá žákovi k úspěšnému dokončení vlastní výtvarné činnosti - motivuje ho,
povzbuzuje, radí a nedovolí, aby se žák nechal odradit nezdarem
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 žák dokáže popsat problém a svěřit se s ním, při řešení složitějších problémů požádá o radu
a řídí se jí
• učitel vede žáka, aby dokázal vyjádřit a formulovat konkrétní složitější problém, společně
hledají jeho řešení, učitel sleduje a koriguje jeho plnění
Kompetence komunikativní:
 žák se vyjadřuje srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog
• učitel podněcuje žáka k srozumitelnému ústnímu projevu při prezentaci výtvarné činnosti i
při srovnávání své výtvarné činnosti s druhými, vede s ním dialog o výtvarných
činnostech, probírá s žákem jeho vlastní nápad k výtvarné realizaci
 žák rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje
• učitel zadává výtvarné náměty přiměřeně k věku žáka, mluví srozumitelně tak, aby žák
téma pochopil a rozuměl mu
 žák vyjadřuje své názory a postoje, umí vhodnou formou obhájit svůj názor
• učitel se zajímá o názor žáka, podporuje ho v jeho slovním srozumitelném vyjadřování,
vede žáka, aby dokázal vyjádřit názor na vytvořené dílo (vlastní i cizí), aby dokázal obhájit
svou výtvarnou práci, vede žáka k prezentaci vlastního kritického postoje ke svému dílu
Kompetence sociální a personální:
 žák posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby
• prostřednictvím výtvarných akcí a prezentacemi výsledků prací žáků učitel upevňuje a
posiluje jejich sebevědomí
 žák respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu
společné práce
• učitel umožňuje žákům práci ve skupině, zadává náměty a výtvarná témata, při kterých
žáci spolupracují a učí se chápat pravidla týmové práce, každý žák dostává možnost se
aktivně podílet na práci ve skupině, sdělovat si vzájemně své pocity a názory, vzájemně se
respektovat, učitel vede žáky k aktivnímu se zapojování v pracovním kolektivu během
skupinové práce
 žák rozpoznává nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky
• učitel vyžaduje dodržování pravidel a správného chování během organizačních činností,
vede žáka, aby rozpoznal vlastní nevhodné chování a zhodnotil jej
Kompetence pracovní:
 žák je schopen pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení
• učitel vede žáka ke koncentraci na zadanou výtvarnou činnost, vyžaduje dokončení práce
v dohodnuté kvalitě a termínech
 žák reálně posoudí výsledek své práce i práce ostatních
• učitel pomáhá žákovi posoudit, zhodnotit a porovnat výsledek své výtvarné činnosti s
ostatními
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5.15.2. VÝTVARNÁ VÝCHOVA: 1. – 3. ročník
Ročníkové výstupy

Učivo

Žák by měl:
 zvládnout základní
výtvarné dovednosti
pro realizaci vlastní
tvorby
 v průběhu vlastní
výtvarné činnosti
používat základní
výtvarné výrazové
prostředky (linie,
barvy, tvary, objekty),
pracovat s nimi, naučit
se je rozpoznávat a
pojmenovat
 naučit se porovnávat
tyto základní výtvarné
výrazové prostředky ve
výsledcích vlastní
tvorby s tvorbou
ostatních, ale také i na
příkladech z běžného
života



konkrétní výtvarné techniky
(samostatné i kombinované) – kresba,
malba, manipulace s objekty, tradiční i
netradiční prostředky a jejich
kombinace



vnímání, srovnávání a hodnocení
vlastních výsledků práce s ostatními
pracemi žáků, i s pracemi běžné
produkce (kresba, malba, plastika,
objekty, ilustrace, comics)

 během tvůrčích
činností vycházet ze
svých zkušeností a
prožitků z vlastního
života, využívat své
fantazie



výtvarné vyjadřování emocí, pocitů,
nálad a fantazijních představ

 být schopen promluvit
o své výtvarné činnosti
před spolužáky



prezentace vlastních tvůrčích činností
(v rámci třídy)
spolupráce na prezentacích školy
v rámci výstav nebo jiných akcích
školy
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Průřezová témata
Osobnostní a sociální
výchova
Osobnostní postoj
 rozvoj schopností
poznávání
(výtvarná témata
pro rozvoj
smyslového
vnímání, pozornosti
a soustředění) – In
 kreativita (nápady,
originalita, citlivost,
tvořivost) – In
Sociální rozvoj
 spolupráce a
soutěživost
(výtvarná činnost
ve skupině) - In
Multikulturní
výchova
 kulturní rozdíly
(jedinečnost a
individualita ve
výtvarném projevu,
vlastní kulturní
zakotvení) - In
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5.15.3. VÝTVARNÁ VÝCHOVA: 4. – 5. ročník
Ročníkové výstupy

Učivo

Žák by měl:
 zvládat a používat
základní výtvarné
techniky pro realizaci
vlastní tvorby
 v průběhu vlastní
výtvarné činnosti by měl
používat základní
výtvarné výrazové
prostředky (linie, barvy,
tvary, objekty), pracovat
s nimi, seznamovat se
s jejími základními
vlastnostmi a vztahy
(typy linií, barevné
kontrasty,
perspektiva…)
 při vlastní tvorbě
vycházet ze svých
zrakových, hmatových,
sluchových i čichových
vjemů, z vlastního
života, prožitků a
zkušeností
 k výtvarné tvorbě
využívat vlastní fantazie
a představivosti
 na základě studijních a
přípravných pracích
zvládnout podle svých
schopností zrealizovat
vlastní tvůrčí záměr
 vnímat tvorbu ostatních
spolužáků i tvorbu
z umělecké produkce, i
na příkladech z běžného
života
 pokusit se verbálně,
neverbálně nebo
graficky vyjádřit pocit
z vlastní tvůrčí činnosti,
pocit z činnosti ostatních
i z uměleckých děl

 konkrétní výtvarné techniky
(samostatné i kombinované) –
kresba, malba, manipulace
s objekty, tradiční i netradiční
prostředky a jejich kombinace

 výtvarné vyjadřování a zpracování
smyslových vjemů, emocí, pocitů,
nálad a fantazijních představ

 vnímání, srovnávání a hodnocení
vlastních výsledků práce
s ostatními pracemi žáků, i
s pracemi běžné a umělecké
produkce (kresba, malba, plastika,
objekty, ilustrace, comics)
 ukázky reprodukcí, fotografií,
návštěvy výstav a exkurzí
v galériích
 prezentace vlastních tvůrčích
činností (v rámci třídy i školy)
 spolupráce na prezentacích školy
v rámci výstav nebo jiných akcích
školy
 výtvarná spolupráce s jinými
předměty
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Průřezová témata
Osobnostní a sociální
výchova
Osobnostní rozvoj
 rozvoj schopností
poznávání (výtvarná
témata pro rozvoj
smyslového vnímání,
pozornosti a
soustředění) - In
 kreativita (nápady,
originalita, citlivost,
tvořivost) - In
Sociální rozvoj
 spolupráce a
soutěživost (výtvarná
činnost ve skupině) –
In
Multikulturní výchova
 kulturní rozdíly
(jedinečnost a
individualita ve
výtvarném projevu,
vlastní kulturní
zakotvení) - In
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5.15.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA: 6. – 9. ročník
Ročníkové výstupy

Učivo

Žák by měl:
 osvojit si správný
postup při tvorbě
výtvarného díla (studie,
realizace, prezentace)
 zvládnout vytvořit své
umělecké dílo v ploše i
v prostoru
 vymyslet vlastní
konkrétní záměr
k danému projektu, při
vlastní tvorbě vycházet
z vlastních zkušeností,
představ a myšlenek
 při vlastní tvorbě
uplatňovat linie, barvy
a tvary
 zvládnout pohovořit o
vytvořeném dílu
(vlastním i cizím),
zhodnotit je, porovnat
s ostatními, slovně
vyjádřit své postřehy a
pocity, zaujmout
kritický postoj k dílu








 být seznamován

s tvorbou konkrétních
výtvarných umělců
v dějinách i současných
 vytvořit si vlastní názor 
na konkrétní umělecké
díla (pozitivní i
negativní) a slovně ho 
vyjádřit

Průřezová témata

Osobnostní a sociální
výchova
konkrétní výtvarné techniky (samostatné i Osobnostní postoj
kombinované) – práce s objekty, prostorová  rozvoj schopností
tvorba, kresba, malba, akční tvorba a
poznávání (výtvarná
netradiční techniky
témata pro rozvoj
prostorové i plošné výtvarné práce
smyslového
vnímání, pozornosti
výtvarné vyjadřování a zpracování vjemů,
a soustředění) - In
pocitů, nálad, prožitků, konkrétních
 kreativita (nápady,
představ a zkušeností, myšlenek, situací a
originalita, citlivost,
událostí
tvořivost) - In
Sociální rozvoj
 spolupráce a
soutěživost
(výtvarná činnost ve
skupině) - In
vysvětlení vlastního tvůrčího záměru,
Multikulturní
srovnávání a hodnocení vlastních výsledků výchova
práce s ostatními pracemi žáků, i s pracemi  kulturní rozdíly
běžné a umělecké produkce (kresba, malba,
(jedinečnost a
grafika, plastika, objekty, fotografie, písmo,
individualita ve
reklama)
výtvarném projevu,
vlastní kulturní
zakotvení) - In
ukázky reprodukcí, fotografií, návštěvy
výstav a exkurzí v galériích

prezentace vlastních tvůrčích činností
(v rámci třídy i školy, před spolužáky i
rodiči)
výtvarná spolupráce s jinými předměty
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Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

5.16.1. Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení:
Obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví je dán obsahem vzdělávací oblasti
Člověk a zdraví, z níž tento předmět vznikl.
Vyučovací předmět Výchova ke zdraví navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a
jeho svět. Poskytuje žákům základní informace o člověku v souvislosti s preventivní ochranou
jejich zdraví. Vede je ke zdravému způsobu života, k péči o své zdraví, jeho zlepšení a
posílení. Žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní
návyky, rozvíjejí sociální dovednosti a komunikaci, dovednosti odmítat škodlivé látky,
předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v různých situacích.
Vyučovací předmět Výchova ke zdraví je zařazen do učebního plánu v 8. a 9. ročníku
s časovou dotací 1 hodina týdně. Výuka probíhá převážně ve třídách formou vyučovací
hodiny. Besedy, návštěvy a exkurse vybraných zařízení jsou dalšími formami vzdělávání,
které vyučující mohou průběžně do výuky zařazovat.
Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví je rozdělen do 6 kapitol :
- Vztahy mezi lidmi a formy soužití
- Změny v životě člověka a jejich reflexe
- Zdravý způsob života a péče o zdraví
- Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
- Podpora zdraví
- Osobnostní a sociální rozvoj
Průřezová témata:
Ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví jsou realizována tato průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova a v 9.r. Mediální výchova.
Mezipředmětové vztahy:
V rámci mezipředmětových vztahů může mít tento předmět vazby na Tělesnou
výchovu, Přírodopis a Výchovu k občanství.

Výchovné a vzdělávací strategie:
Ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví uplatňujeme takové metody a postupy,
které vedou k naplňování následujících kompetencí.
Kompetence k učení
 žák poznává vlastní pokroky a uvědomuje si problémy, které mu brání v učení
• učitel vede žáky k poznávání vlastních fyzických a zdravotních předpokladů,
pohybových možností a omezení, rozvíjení a využívání pohybových schopností a
dovedností
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 žák dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě
• učitel orientuje žáky v základních názorech na zdraví a postupnému uplatňování
preventivních činností podporujících zdraví
 žák chápe obecně používané termíny, znaky a symboly
• učitel vede žáky k chápání fyziologických, psychických i sociálních změn spojených
s dospíváním

Kompetence k řešení problémů
 žák vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení
• učitel vede žáky k rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní
zdraví vlastní i druhých a osvojování poznatků a dovedností jim předcházet

Kompetence sociální a personální
 žák rozpoznává nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky
• učitel důsledně vyžaduje odmítání škodlivých látek neslučitelných se zdravím a
sportem
 žák navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat
dobré mezilidské vztahy
• učitel žákům objasňuje, že sport je jedním z prostředků k navazování sociálních
kontaktů
 žák si uvědomuje nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní
osoby
• učitel žáky vybízí, aby si uvědomili nebezpečí možného psychického i fyzického
zneužívání vlastní osoby

Kompetence občanské
 žák chrání své zdraví, uvědomuje si význam zdravého životního stylu, podílí se na
ochraně životního prostředí
• učitel vede žáky k dodržování zásad zdravého způsobu života a ochrany zdraví,
zodpovědnosti a péči o své zdraví a snaze o jeho zlepšení a posílení
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5.16.2. VÝCHOVA KE ZDRAVÍ : 8. ročník
Ročníkové výstupy
Žák by měl :
 chápat význam
dobrého soužití
mezi vrstevníky

Žák by měl :
 uvědomovat si
základní životní
potřeby a jejich
naplňování ve
shodě se zdravím

Žák by měl :
 dodržovat
správné
stravovací
návyky
 respektovat
zdravotní stav
svůj i svých
vrstevníků
Žák by měl :

Učivo
Vztahy mezi lidmi a formy soužití


vztahy ve dvojici – kamarádství, přátelství, Osobnostní rozvoj
láska, partnerské vztahy, manželství a
 sebepoznání a
rodičovství
sebepojetí – In
 seberegulace a
sebeorganizace
– In
dětství, puberta, dospívání – tělesné, duševní
a společenské změny
sexuální dospívání a reprodukční zdraví –  psychohygiena –
In
prevence rizikového sexuálního chování

Změny v životě člověka a jejich reflexe



Zdravý způsob života a péče o zdraví




výživa a zdraví – zásady zdravého stravování;
vliv životních podmínek a způsobů stravování
na zdraví; specifické druhy výživy; poruchy
příjmu potravy
tělesná a duševní hygiena – zásady
osobní,intimní a duševní hygieny; otužování;
význam pohybu pro zdraví

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence

 v rámci svých

možností usilovat
o aktivní podporu
zdraví
 znát zdravotní a

sociální rizika
zneužívání

návykových látek
a provozování
hazardních her
 pochopit
souvislosti mezi
konzumací
návykových látek
poškozováním
zdraví a životního
stylu

Průřezová
témata
Osobnostní a
sociální výchova

stres a jeho vztah ke zdraví – kompenzační,
relaxační
a
regenerační
techniky
k překonávání únavy, stresových reakcí a
k posilování duševní odolnosti
civilizační choroby – zdravotní rizika;
preventivní lékařská péče
auto-destruktivní závislosti – zdravotní a
sociální rizika zneužívání návykových látek;
patologické hráčství; náboženské sekty
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 zaujímat
odmítavé postoje
ke všem formám
brutality a násilí

Žák by měl :
 naplňovat životní
potřeby ve shodě
se zdravím

Žák by měl :
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skryté formy a stupně individuálního násilí a
zneužívání, sexuální kriminalita – šikana a
jiné projevy násilí; formy sexuálního
zneužívání dětí; komunikace se službami
odborné pomoci – praktické dovednosti

Podpora zdraví


podpora zdraví a její formy – prevence a
intervence

Osobnostní a sociální rozvoj

 projevovat zdravé 
sebevědomí a
preferovat
pozitivní životní

cíle, hodnoty a
zájmy



sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě
samému, vztah k druhým lidem; zdravé a
vyrovnané sebepojetí
seberegulace a sebeorganizace činností a
chování – cvičení sebereflexe, sebekontroly,
sebeovládání a zvládání problémových
situací; stanovení osobních cílů a posupných
kroků k jejich dosažení
psychohygiena – sociální dovednosti pro
předcházení a zvládání stresu
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5.16.3. VÝCHOVA KE ZDRAVÍ : 9. ročník
Ročníkové výstupy
Žák by měl :
 chápat význam
dobrého soužití
mezi členy rodiny

Učivo
Vztahy mezi lidmi a formy soužití


vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity
– rodina, škola, vrstevnická skupina, zájmová
skupina

Průřezová
témata
Osobnostní a
sociální výchova
Sociální rozvoj



Žák by měl :
 uplatňovat
způsoby
bezpečného
chování
v kontaktu s
vrstevníky

Žák by měl :
 uplatňovat zásady
zdravého života a
znát bezpečné
způsoby ochrany
před přenosnými a
nepřenosnými
chorobami
 v případě potřeby
vyhledat odbornou
pomoc

Žák by měl :
 uplatňovat
způsoby
bezpečného
chování při
komunikaci
s neznámými
lidmi,
v konfliktních a
krizových
situacích

Změny v životě člověka a jejich reflexe

mezilidské
vztahy – In
komunikace –
In

sexuální dospívání a reprodukční zdraví – Morální rozvoj
předčasná sexuální zkušenost, antikoncepce,  řešení problémů
a rozhodovací
těhotenství a rodičovství mladistvých;
dovednosti - In
poruchy pohlavní identity
 základy péče o dítě
Mediální
výchova
 vnímání
autora
Zdravý způsob života a péče o zdraví
mediálních
sdělení-In
 režim dne
 ochrana před přenosnými a nepřenosnými
chorobami, chronickým onemocněním a
úrazy – bezpečné způsoby chování (nemoci
přenosné pohlavním stykem, HIV/ AIDS,
hepatitidy); preventivní a lékařská péče;
chování v situacích úrazu a život ohrožujících
stavů (úrazy v domácnosti, při sportu, na
pracovišti, v dopravě)


Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence




bezpečné chování – komunikace s vrstevníky
a neznámými lidmi; pohyb v rizikovém
prostředí; konfliktní a krizové situace
dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany
zdraví – bezpečné prostředí ve škole; ochrana
zdraví při různých činnostech
manipulativní reklama a informace – reklamní
vlivy a působení médií
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 chovat se
odpovědně při
mimořádných
událostech a
využívat základní
znalosti první
pomoci při
likvidaci následků
hromadného
zasažení obyvatel

Žák by měl :
 usilovat o aktivní
podporu zdraví

Žák by měl :
 vědět o centrech
odborné pomoci a
vyhledat a použít
jejich telefonní
čísla
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ochrana člověka za mimořádných událostí –
živelní pohromy; terorismus

Podpora zdraví


podpora zdraví a její formy – působení na
změnu kvality prostředí a chování jedince,
odpovědnost jedince za zdraví

Osobnostní a sociální rozvoj
 psychohygiena – hledání pomoci při
problémech
 mezilidské vztahy a komunikace – respektování
sebe sama i druhých, přijímání názoru druhého,
rozvíjení schopnosti komunikace; chování
podporující dobré vztahy
 morální rozvoj – rozvíjení rozhodovacích
dovedností; dovednosti pro řešení problémů
v mezilidských vztazích; pomáhající a
prosociální chování
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Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA

5.17.1. Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:
Obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova je dán obsahem vzdělávací oblasti
Člověk a zdraví.
Výuka probíhá ve všech ročnících. V 1.- 5. ročníku má předmět komplexní charakter a
vyučování je koedukované. Časová dotace na 1. stupni je 15 vyučovacích hodin, tj. 3
vyučovací hodiny týdně v každém ročníku.
Na 2. stupni je časová dotace 15 vyučovacích hodin, tj. 3 vyučovací hodiny týdně
v každém ročníku. Od 6.ročníku probíhá výuka odděleně – chlapci a dívky.
K výuce jsou využívány prostory cvičebního sálu, malého vedlejšího sálu, školní hřiště
a vhodná místa (např. parky) v okolí školy.
Dle aktuální situace a možností školy i žáků zařazujeme výuku bruslení a jiných
zimních sportů.
Cílem předmětu je vést žáka ke kladnému vztahu k pohybovým aktivitám. Důraz je
kladen na aktivní pohybovou činnost a maximální zapojení všech žáků. Průběžně jsou žáci
seznamováni s dodržováním základních zásad bezpečnosti při pohybových činnostech a
vedeni k osvojení si základních hygienických návyků při pohybových aktivitách. V případě
potřeby jsou zařazovány prvky Zdravotní tělesné výchovy.
Průřezová témata:
Ve vyučovacím předmětu Tělesná výchova jsou realizována tato průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova.
Mezipředmětové vztahy:
V rámci mezipředmětových vztahů je možno v tomto předmětu uplatnit vazby s těmito
předměty: Český jazyk, Přírodověda, Vlastivěda, Výtvarná výchova, Pracovní činnosti,
Hudební výchova, Člověk a jeho svět, Matematika.

Výchovné a vzdělávací strategie:
Ve vyučovacím předmětu Tělesná výchova uplatňujeme takové postupy a metody,
které vedou k naplňování následujících kompetencí.
Kompetence k učení
 žák poznává vlastní pokroky a uvědomuje si problémy, které mu brání v učení
• učitel dává žákovi příležitost poznávat vlastní pokroky a uvědomovat si i možné problémy
bránícímu v plném rozsahu pohybu
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Kompetence k řešení problémů
 žák se nenechá při řešení problému odradit nezdarem
• učitel vede žáka ke schopnosti nenechat se odradit nezdarem a kladně ho motivuje
k lepšímu výkonu

Kompetence komunikativní
 žák rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje
• učitel učí žáka správně pochopit obsah sdělení a přiměřeně na něj reagovat
Kompetence sociální a personální
 žák posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby
• učitel podporuje posilování sebevědomí žáka
 žák respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu
společné práce
• učitel učí žáka respektovat pravidla práce v týmu a jeho pracovní činností ovlivňovat
kvalitu práce
 žák rozpoznává nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky
• učitel důsledně vyžaduje dodržování stanovených pravidel, upozorňuje žáky na nevhodné a
rizikové chování a jeho možné důsledky

Kompetence pracovní
 žák dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního
prostředí a společenských hodnot a uplatňuje je při pracovních činnostech
• učitel vyžaduje dodržování zásad bezpečnosti, ochrany zdraví a hygieny práce
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5.17.2. TĚLESNÁ VÝCHOVA: 1. ročník
Ročníkové výstupy
Žák by měl:

Učivo
Činnosti ovlivňující zdraví

 získávat kladný poměr  význam pohybu pro zdraví
- pohyb a zdraví, pohybový režim
k pohybu a radost
z dosažených výsledků - různé druhy spontánních pohybových
činností a her
 zvládat podle pokynů
přípravu na pohybovou
činnost, uklidnění po
zátěži



-

 dle pokynů dodržovat
hygienu v TV

 hygiena při Tv
- osobní hygiena
- vhodné prostředí pro pohybové
aktivity, vhodné oblečení a obutí

příprava organismu
příprava před pohybovou činností
uklidnění po zátěži
vyrovnávací a protahovací cvičení
zdravotně zaměřené činnosti
správné držení těla
průpravná, koordinační, kompenzační,
relaxační, psychomotorická, dechová
a jiná zdravotně zaměřená cvičení
 rozvoj rychlostních, vytrvalostních,
silových a koordinačních
schopností
- seznámení s motivačními cviky pro
rozvoj rychlostních, vytrvalostních,
silových a koordinačních schopností

 dodržovat podle
 bezpečnost při pohybových
pokynů základní
činnostech
zásady bezpečnosti při - základy první pomoci při drobných
pohybových
úrazech
činnostech
- seznámení s možnostmi ošetření v Tv

Žák by měl:
 získat kladný postoj
k motorickému učení a
pohybovým aktivitám

Průřezová témata

Činnosti ovlivňující úroveň
pohybových dovedností
 pohybové hry
- pohybové činnosti jednotlivce,dvojic a
skupin
- pohybové hry s různým zaměřením
s využitím tradičního náčiní, bez
náčiní
- motivační, napodobivé hry
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způsoby lokomoce a
prostorové orientace
podle individuálních
předpokladů
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 základy gymnastiky
- průpravná gymnastická cvičení
- koordinační, kompenzační, relaxační,
psychomotorická, dechová a
jednoduchá akrobatická cvičení
- jednoduchá cvičení s náčiním a na
nářadí – žíněnky, lavičky, švédská
bedna
 rytmická a kondiční cvičení
- vyjádření rytmu pohybem, prožívání
rytmu
- sladění jednoduchého pohybu
s hudbou
- jednoduché tanečky
 průpravná a úpolová cvičení
- přetahy, přetlaky, odpory
 základy atletiky
- průpravné atletické činnosti
- rychlostní běh
- vytrvalostní běh – seznámení (podle
schopností žáků)
- nácvik skoku do dálky
- nácvik hodu míčkem
 základy sportovních her
- jednoduché průpravné hry
- nácvik základní manipulace s míčem,
pálkou apod.
- nácvik her se zjednodušenými
pravidly

 dodržovat podle pokynů  turistika a pohyb v přírodě
základní pravidla
- základní poznatky z turistiky
slušného chování v
- chování v přírodě a seznámení
přírodě
s ochranou přírody
- chůze v terénu (podle individuálních
schopností )
 pobyt v zimní přírodě
- jednoduché zimní hry na sněhu a na
ledě
- zimní vycházka


další pohybové činnosti a
netradiční sporty
- podle podmínek školy a zájmu žáků
( soft tenis, létající talíře aj.)
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čestného jednání
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Činnosti podporující pohybové učení
 organizace při Tv
- základní organizační činnosti
 komunikace v Tv
- seznámení se základními smluvenými
povely a signály v nástupovém a
pochodovém tvaru
 zásady jednání a chování
- fair play jednání, olympijské ideály
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5.17.3. TĚLESNÁ VÝCHOVA: 2. ročník
Ročníkové výstupy
Žák by měl:

Učivo
Činnosti ovlivňující zdraví

 uplatňovat kladný
poměr k pohybu


-

 zvládat přípravu na
pohybovou činností,
uklidnění po zátěži



-


 dodržovat a znát
hygienu v TV


 uplatňovat základní
zásady bezpečnosti při 
pohybových
činnostech
-

Žák by měl:
 získat kladný postoj
k motorickému učení a
pohybovým aktivitám

 zdokonalovat základní
způsoby lokomoce a
prostorovou orientaci
podle svých možností

význam pohybu pro zdraví
pohyb a zdraví, pohybový režim
různé druhy pohybových aktivit
různé druhy spontánních pohybových
činností a her
příprava organismu
příprava před pohybovou činností
uklidnění po zátěži
vyrovnávací a protahovací cvičení
zdravotně zaměřené činnosti
průpravná, koordinační,
kompenzační, relaxační,
psychomotorická, dechová a jiná
zdravotně zaměřená cvičení
rozvoj rychlostních,
vytrvalostních, silových a
koordinačních schopností
hygiena při Tv
osobní hygiena
hygiena cvičebního prostředí
vhodné oblečení a obutí
bezpečnost při pohybových
činnostech
první pomoc při úrazech
v podmínkách Tv

Činnosti ovlivňující úroveň
pohybových dovedností

-

pohybové hry
pohybové činnosti jednotlivce, dvojic
a skupin
- pohybové hry s různým zaměřením
s využitím tradičního náčiní i bez
náčiní
- motivační, tvořivé a napodobivé hry
 základy gymnastiky
- průpravná gymnastická cvičení
- koordinační, kompenzační, relaxační,
psychomotorická, dechová a
jednoduchá akrobatická cvičení
- cvičení s náčiním a na nářadí –
žíněnky, lavičky, švédská bedna aj.
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-

 znát a uplatňovat
základní pravidla
slušného chování v
přírodě

rytmická a kondiční cvičení
vyjádření rytmu pohybem, prožívání
rytmu tempa a melodie
- sladění jednoduchého pohybu
s hudbou
- jednoduché tanečky
- moderní tance
 průpravná a úpolová cvičení
- přetahy, přetlaky, odpory
 základy atletiky
- průpravné atletické činnosti
- rychlostní běh
- vytrvalostní běh (podle
individuálních schopností žáků)
- skok do dálky
- hod míčkem
 základy sportovních her
- průpravné hry
- základní manipulace s míčem,
pálkou, hokejkou apod.
- hry se zjednodušenými pravidly
 turistika a pohyb v přírodě
- základní poznatky z turistiky
- seznámení se základními turistickými
dovednostmi
- chování v přírodě a ochrana přírody
- chůze v terénu (podle individuálních
schopností žáků)
 pobyt v zimní přírodě
- zimní hry na sněhu a na ledě
- zimní vycházka
 další pohybové činnosti a
netradiční sporty
- podle podmínek školy a zájmu žáka

Žák by měl:
Činnosti podporující pohybové učení
 respektovat základní
pokyny a povely
k osvojené činnosti
 dodržovat zásady
sportovního jednání




-

organizace při Tv
základní organizační činnosti
komunikace v Tv
základní smluvené povely a signály
v nástupovém a pochodovém tvaru
zásady jednání a chování
fair play jednání
olympijské ideály a symboly
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5.17.4. TĚLESNÁ VÝCHOVA: 3. ročník
Ročníkové výstupy
Žák by měl:

Učivo
Činnosti ovlivňující zdraví

 dodržovat základní
zásady bezpečnosti při
pohybových
činnostech a mít
osvojeny základní
hygienické návyky při
pohybových aktivitách

 význam pohybu pro zdraví
- pohyb a zdraví, pohybový režim
- různé druhy pohybových aktivit
- různé druhy spontánních pohybových
činností a her
 příprava organismu
- příprava před pohybovou činností
- uklidnění po zátěži
- vyrovnávací a protahovací cvičení
 zdravotně zaměřené činnosti
- průpravná, koordinační, kompenzační,
- relaxační, psychomotorická, dechová aj.
- zdravotně zaměřená cvičení
 rozvoj rychlostních, vytrvalostních,
silových a koordinačních schopností
 hygiena při Tv
- osobní hygiena
- hygiena cvičebního prostředí
- vhodné oblečení a obutí
 bezpečnost při pohybových činnostech
- první pomoc při úrazech v podmínkách
Tv

Žák by měl:

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových
dovedností

 získat kladný postoj
k motorickému učení a
pohybovým aktivitám

 pohybové hry
- pohybové činnosti jednotlivce,dvojic a
skupin
- pohybové hry s různým zaměřením
s využitím tradičního i netradičního
náčiní, bez náčiní
- motivační, tvořivé a napodobivé hry
- vytváření vlastních modifikací
osvojených pohybových her
 základy gymnastiky
- průpravná gymnastická cvičení
- cvičení s náčiním a na nářadí – žíněnky,
- lavičky, švédská bedna, kruhy, lano
 rytmická a kondiční cvičení
- vyjádření rytmu pohybem, prožívání
rytmu tempa a melodie
- pohybová improvizace na hudební

 mít osvojeny základní
způsoby lokomoce a
prostorovou orientaci
podle individuálních
předpokladů
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Průřezová témata
Osobnostní a
sociální výchova
Sociální rozvoj
 mezilidské
vztahy - In
 spolupráce a
soutěživost - A

Školní vzdělávací program

 znát a dodržovat
základní pravidla
slušného chování v
přírodě
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motivy
- jednoduché tanečky
- moderní a současné tance
 průpravná a úpolová cvičení
- přetahy, přetlaky, odpory
 základy atletiky
- průpravné atletické činnosti
- rychlostní běh
- vytrvalostní běh (podle schopností
žáků)
- skok do dálky
- hod míčkem
 základy sportovních her
- průpravné hry
- základní manipulace s míčem, pálkou či
jiným herním náčiním odpovídajícím
velikosti a hmotnosti
- základní herní činnosti jednotlivce
- hry se zjednodušenými pravidly
 turistika a pohyb v přírodě
- základní poznatky z turistiky
- základní turistické dovednosti
- chování v přírodě a ochrana přírody
- chůze v terénu (podle schopností žáků)
 pobyt v zimní přírodě
- zimní hry na sněhu a na ledě
- zimní vycházka
 další pohybové činnosti a netradiční
sporty
- podle podmínek školy a zájmu žáka

Žák by měl:

Činnosti podporující pohybové učení

 znát základní pokyny a
povely k osvojené
činnosti
 dodržovat zásady
sportovního jednání

 organizace při Tv
- základní organizační činnosti
 komunikace v Tv
- základní odborná tělocvičná
terminologie osvojovaných činností
- smluvené povely a signály
 pravidla zjednodušených osvojovaných
pohybových činností
- her, soutěží
 zásady jednání a chování
- fair play jednání
- olympijské ideály a symboly
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5.17.5. TĚLESNÁ VÝCHOVA: 4. ročník
Ročníkové výstupy

Učivo

Žák by měl :

Činnosti ovlivňující zdraví:

 znát význam pohybu pro
zdraví, snažit se
začleňovat pohyb do
denního režimu

 pohyb a zdraví, pohybový režim, různé druhy
pohybových aktivit, základní funkce a užití
různých pohybový činností, délka a intenzita
pohybu
 účinky jednotlivých cvičení
 spontánní pohybové činnosti a hry

 zdokonalovat základní
pohybové dovednosti
podle svých pohybových
možností
 zvládat přípravu
organismu před
pohybovou činností,
uklidnění po zátěži

 dodržovat bezpečnost při
pohybových činnostech

 příprava před pohybovou zátěží, vhodná
nevhodná cvičení, uklidnění po zátěži,
protahovací cvičení, vyrovnávací cvičení (pro
vyrovnávání svalových dysbalancí nebo jako
prevence zdravotních oslabení)
 vhodné nevhodné prostředí pro pohybové
aktivity, vhodné oblečení a obutí, osobní
hygiena
 záchrana,dopomoc při cvičení, první pomoci
při drobném poranění

Žák by měl:

Činnosti podporující pohybové učení:

 zvládat organizaci v Tv
 znát terminologii
používanou v Tv a
reagovat na pokyny
k provádění pohybových
činností
 znát pravidla
osvojovaných
pohybových činností a
jednat v duchu fair play
 dodržovat zásady
správného jednání a
chování

 základní organizační činnosti na smluvené
signály a povely cvičení v nástupovém a
pochodovém tvaru
 termíny používané v Tv, signály a povely

 uplatňovat hygienické
zásady

 základní pravidla her a soutěží
 upevnění chování fair play vzhledem ke
znalosti pravidel
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Průřezová témata
Osobnostní a sociální
výchova
Osobnostní rozvoj
 sebepoznání,
sebepojetí - In
 psychohygiena- In
 kreativita -In
Sociální rozvoj
 komunikace -In
 spolupráce a
soutěživost - A
Morální rozvoj
 hodnoty, postoje,
praktická etika – In, A
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Žák by měl:
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Činnosti ovlivňující úroveň pohybových
dovedností:

 zdokonalovat základní
pohybové dovednosti ve
sportovních hrách

 průpravné hry jako příprava pro pozdější
sportovní hry (základní manipulace
s různými druhy míčů)
 vytváření a vymýšlení vlastních modifikací
drobných her podle upravených,
zjednodušených pravidel
 pohybové činnosti jednotlivce a dvojic –
zaměřené na naučení spolupráce a herních
kombinací
 seznámení se sportovními hrami ( úvod a
základy sportovních her – základní herní
činnosti jednotlivce – přihrávky , dribling,
střelba apod.)
 gymnastika
 zdokonalovat základní
- využití tradičního i netradičního náčiní
pohybové dovednosti
- zvládnutí přípravy organismu na
v gymnastice, akrobacii,
gymnastické cvičení ( průpravné
úpolech, atletice
gymnastické cvičení, uvolnění a zpevňování
těla a jeho částí při gymnastických cvicích)
 reagovat na pokyny
- akrobacie
k dané pohybové činnosti - kotoul vpřed,vzad a jeho modifikace, stoj na
lopatkách, stoj na rukou, rovnovážné
polohy
- přeskoky (odraz z můstku, roznožka)
- hrazda (ručkování ve visu, náskok do
vzporu)
- kladina, lavička - chůze a její modifikace
(skoky, poskoky, přeskoky, požití paží a
doprovodné pohyby paží), rovnovážné
postoje, změny poloh, náskoky a seskoky
- kruhy (houpání, seskok)
- šplh (šplh s přírazem na tyči)
 rytmické a kondiční cvičení s hudbou a
rytmickým doprovodem
- prožívání rytmu, tempa a melodie, základní
taneční krok
- současná hudba a současný tanec
- pohybová improvizace na moderní hudbu
 průpravné úpolové cvičení
- přetahy a přetlaky, odpory
- průpravné atletické činnosti, běhy na krátké
vzdálenosti ( 50 m,60m)
- vytrvalostní běh 3-6 minut ( podle
schopností žáka)
- skok do dálky, hod míčem
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 základní poznatky z turistiky
- správné oblečení, obuv, stravování,
bezpečnost a hygiena v přírodě, příprava
cesty, dokumentace z cesty
 uplatňovat hygienické a
bezpečnostní zásady pro
provádění zdravotně
vhodné a bezpečné
pohybové činnosti

 základy první pomoci
- základní vybavení lékárničky, použití
lékárničky, improvizované ošetření
 základy jízdy na kole
- nasedání, sesedání, odbočování,
předjíždění, vyhýbání se překážce, jízda
v terénu
- pravidla silničního provozu
 plavání
- průpravné hry a cvičení ( na suchu, pro
adaptaci na vodní prostředí)
- dýchání do vody, pády a skoky do vody
z nízkých poloh
 pobyt v zimní přírodě
- lyžování, bruslení
- hry v zimní přírodě ( na sněhu, na ledě)
- zimní vycházky ( bezpečnost)
 další pohybové činnosti a netradiční sporty
- podle podmínek školy a zájmu žáků ( stolní
tenis, soft tenis, létající talíře, ringo aj.)
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5.17.6. TĚLESNÁ VÝCHOVA: 5. ročník
Ročníkové výstupy
Žák by měl :
 znát význam pohybu
pro zdraví
 snažit se začleňovat
pohyb do denního
režimu
 zlepšovat správné držení
těla
 zařazovat do
pohybového režimu
korektivní cvičení
v souvislosti s vlastním
svalovým oslabením
 zdokonalovat základní
pohybové dovednosti
podle svých
pohybových možností
 zvládat přípravu
organismu před
pohybovou činností,
uklidnění po zátěži a
umět využívat cviky na
odstranění únavy
 uplatňovat hygienické a
bezpečnostní zásady pro
provádění zdravotně
vhodné a bezpečné
pohybové činnosti

Učivo

Průřezová témata

Osobnostní a sociální
výchova
Osobnostní rozvoj
 pohyb a zdraví, pohybový režim, různé
druhy pohybových aktivit, základní funkce a  sebepoznání,
sebepojetí - In
užití různých pohybový činností,délka a
 psychohygiena - In
intenzita pohybu
 kreativita - In

Činnosti ovlivňující zdraví

 znát konkrétní účinky jednotlivých cvičení,
 správné držení těla, průpravná, koordinační,
kompenzační a relaxační cvičení
 dechová a jiná zdravotně zaměřená cvičení

 spontánní pohybové činnosti a hry

 příprava před pohybovou zátěží, vhodná
nevhodná cvičení, uklidnění po zátěži,
protahovací cvičení, vyrovnávací cvičení
( pro vyrovnávání svalových dysbalancí
nebo jako prevence zdravotních oslabení)
 vhodné nevhodné prostředí pro pohybové
aktivity, vhodné oblečení a obutí, osobní
hygiena
 seznámení a upevnění záchrany dopomoci
při cvičení, upevnění první pomoci při
drobném poranění

Žák by měl:

Činnosti podporující pohybové učení

 znát terminologii
pokynů a povelů
používaných v Tv a
reagovat na pokyny
k provádění vlastní
pohybové činnosti
 znát pravidla
osvojovaných
pohybových činností a
jednat v duchu fair play

 základní organizační činnosti na smluvené
signály a povely, cvičení v nástupovém a
pochodovém tvaru
 signály a povely
 základní pravidla her a soutěží
 upevnění chování fair play vzhledem ke
znalosti pravidel
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Žák by měl:

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových
dovedností

 zdokonalovat základní
pohybové dovednosti ve
sportovních hrách
 zlepšovat tělesnou
kondici a pohybový
projev

 průpravné hry jako příprava pro pozdější
sportovní hry (základní manipulace
s různými druhy míčů)
 vytváření a vymýšlení vlastních modifikací
drobných her podle upravených,
zjednodušených pravidel
 pohybové činnosti jednotlivce a dvojic –
zaměřené na naučení spolupráce a herních
kombinací
 seznámení se sportovními hrami ( úvod a
základy sportovních her – základní herní
činnosti jednotlivce – přihrávky , dribling,
střelba apod.)

 zdokonalovat základní
pohybové dovednosti
v gymnastice, akrobacii,
úpolech, atletice
 reagovat na pokyny
k dané pohybové
činnosti

 gymnastika
- využití tradičního i netradičního náčiní
- zvládnutí přípravy organismu na
gymnastické cvičení ( průpravné
gymnastické cvičení, uvolnění a
zpevňování těla a jeho částí při
gymnastických cvicích)
- akrobacie
- kotoul vpřed,vzad a jeho modifikace, stoj
na lopatkách,stoj na rukou, rovnovážné
polohy
- přeskoky (odraz z můstku, roznožka)
- hrazda (ručkování ve visu, náskok do
vzporu)
- kladina, lavička - chůze a její modifikace
( skoky, poskoky, přeskoky, požití paží a
doprovodné pohyby paží), rovnovážné
postoje, změny poloh, náskoky a seskoky
- kruhy (houpání, seskok)
- šplh (šplh s přírazem na tyči)
 rytmické a kondiční cvičení s hudbou a
rytmickým doprovodem
- prožívání rytmu, tempa a melodie,
základní taneční krok
- současná hudba+ současný tanec
- pohybová improvizace na moderní hudbu
 průpravné úpolové cvičení
- přetahy a přetlaky, odpory
- průpravné atletické činnosti, běhy na
krátké vzdálenosti ( 50 m,60m)
- vytrvalostní běh 3-6 minut ( podle
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schopností žáka)
skok do dálky, hod míčem

 základy první pomoci
- základní vybavení lékárničky, použití
lékárničky, improvizované ošetření
 plavání
- průpravné hry a cvičení ( na suchu, pro
adaptaci na vodní prostředí)
- dýchání do vody, pády a skoky do vody
z nízkých poloh
 pobyt v zimní přírodě
- lyžování, bruslení
- hry v zimní přírodě ( na sněhu, na ledě)
- zimní vycházky ( bezpečnost)
 další pohybové činnosti a netradiční
sporty
- podle podmínek školy a zájmu žáků
(stolní tenis, soft tenis, létající talíře, ringo
aj.)
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5.17.7. TĚLESNÁ VÝCHOVA: 6. ročník
Ročníkové výstupy

Učivo

Žák by měl:

Poznatky z TV a sportu, komunikace,
hygienické návyky a bezpečnost
v hodinách TV

 dodržovat
základní zásady
bezpečnosti při
pohybových
činnostech
 mít osvojeny
základní
hygienické návyky
při pohybových
aktivitách
 osvojovat si
odbornou
terminologii










bezpečnost v hodinách TV
osobní hygiena, oblečení a obuv
základní organizační činnosti na
domluvené signály a povely
základy v nástupovém a pochodovém
tvaru
pohybový režim
pravidla her a soutěží a jejich
osvojování, chování fair play
pohybové aktivity
aktuální informace o sportu

Cvičení kondiční, koordinační,
kompenzační, relaxační, vyrovnávací…
 dodržovat zásady
sportovního
jednání
 pochopit zásady
zatěžování

 osvojovat si
pohybové
dovednosti v
souladu s
individuálními
předpoklady



koordinační a kondiční cvičení,
protahovací a uvolňovací cviky,
posilovací cvičení
 vyjádření rytmu pohybem, prožívání
rytmu tempa a melodie
 pohybová improvizace na hudební
motivy
 jednoduché tance
 moderní a současné tance
Gymnastika
 akrobacie
 přeskoky
 cvičení na nářadí-lavičce a kladině
- hrazdě
- kruzích
- šplh na tyči a laně

Úpoly
 přetahy a přetlaky, odpory
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Průřezová témata
Osobnostní a
sociální výchova
Osobnostní rozvoj
 kreativita - In
 seberegulace a
sebeorganizace In
Sociální rozvoj
 spolupráce a
soutěživost - In
Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech
 objevujeme
Evropu a svět - In
Multikulturní
výchova
 lidské vztahy - In
 etnický původ - In
Environmentální
výchova
 lidské aktivity a
problémy
životního prostředí
- In
Mediální výchova
 interpretace
vztahu mediálních
sdělení a reality In
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Atletika
 průpravné atletické činnosti
 běh na 60 m
 vytrvalostní běh do 8 minut
 skok do dálky a výšky
 hod míčem a vrh koulí
Pohybové hry
 snažit se rozvíjet
 pohybové hry pro osvojování různých
pohybové
druhů lokomoce
dovednosti a
 hry pro získání a upevnění kondice a
zlepšovat lokomoci
koordinace
 doržovat zásady
 hry pro rozvoj pohybu, sociálních
sportovního
vztahů, soutěživé, bojové…
jednání

 dodržovat herní
pravidla
 osvojované
dovednosti pod
vedením aplikovat
ve hře, soutěži

 dodržovat
základní pravidla
slušného chování
v přírodě a v
silničním provozu

Sportovní hry
 pravidla her
 vybíjená
 kopaná
 přehazovaná
 volejbal
 basketbal
 florbal
 stolní tenis, softtenis
Ostatní
 zimní sporty podle podmínek
 vycházky, chování v přírodě a
překonávání přírodních překážek
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5.17.8. TĚLESNÁ VÝCHOVA: 7. ročník
Ročníkové výstupy

Učivo

Žák by měl:

Poznatky z TV a sportu,
komunikace, hygienické návyky a
bezpečnost v hodinách TV

 dodržovat
základní zásady
bezpečnosti při
pohybových
činnostech
 mít osvojeny
základní
hygienické návyky
při pohybových
aktivitách
 znát základní
pokyny a povely
k osvojené
činnosti
 chápat
neslučitelnost drog
a jiných škodlivin
se zdravím a
sportem




bezpečnost v hodinách TV
pravidla her a soutěží a jejich
osvojování, chování fair play




osobní hygiena, oblečení a obuv
pohybový režim



základní organizační činnosti na
domluvené signály a povely
základy v nástupovém a
pochodovém tvaru





pohybové aktivity
aktuální informace o sportu

Cvičení kondiční, koordinační,
kompenzační, relaxační,
vyrovnávací…
 s pomocí využívat
základní
kompenzační a
relaxační techniky
k překonání únavy
 chápat význam
přípravy na
pohybovou
činnost a její
ukončení



koordinační a kondiční cvičení,
protahovací a uvolňovací cviky,
posilovací cvičení
 vyjádření rytmu pohybem, prožívání
rytmu tempa a melodie
 pohybová improvizace na hudební
motivy
 jednoduché tance
 moderní a současné tance

Gymnastika
 akrobacie
 s pomocí
 přeskoky
zhodnotit
 cvičení na nářadí-lavičce a kladině
provedení
- hrazdě
osvojované
- kruzích
pohybové činnosti
- šplh na tyči a laně
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Průřezová témata
Osobnostní a sociální
výchova
Osobnostní rozvoj
 kreativita - In
 seberegulace a
sebeorganizace - In
Sociální rozvoj
 spolupráce a
soutěživost - In
Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech
objevujeme Evropu a
svět - In
Multikulturní
výchova
 lidské vztahy - In
 etnický původ - In
Environmentální
výchova
 lidské aktivity a
problémy životního
prostředí - In
Mediální výchova
interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality - In
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Úpoly
 přetahy a přetlaky, odpory
Atletika






průpravné atletické činnosti
běh na 100 m
vytrvalostní běh do 12 minut
skok do dálky a výšky
hod míčem a vrh koulí

Pohybové hry
 usilovat o zlepšení 
a udržení úrovně
pohyových

schopností


pohybové hry pro osvojování
různých druhů lokomoce
hry pro získání a upevnění kondice
a koordinace
hry pro rozvoj pohybu, sociálních
vztahů, soutěživé, bojové aj.

Sportovní hry
 osvojované
pohybové
dovednosti
aplikovat ve hře,
soutěži, při
rekreačních
činnostech
 dohodnout se na
spolupráci vedoucí
k úspěchu
družstva a
dodržovat ji
 rozlišovat práva a
povinnosti
vyplývající z role
hráče, rozhodčího,
diváka
 uplatňovat
bezpečné chování
v přírodě a
silničním provozu










pravidla her
vybíjená
kopaná
přehazovaná
volejbal
basketbal
florbal
stolní tenis, softtenis

Ostatní
 zimní sporty podle podmínek
 vycházky, chování v přírodě a
překonávání přírodních překážek
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5.17.9. TĚLESNÁ VÝCHOVA: 8. ročník
Ročníkové výstupy
Žák by měl:
 dodržovat
základní zásady
bezpečnosti při
pohybových
činnostech
 mít osvojeny
základní
hygienické návyky
při pohybových
aktivitách
 užívat
osvojovanou
odbornou
terminologii

Učivo
Poznatky z TV a sportu,
komunikace, hygienické návyky a
bezpečnost v hodinách TV









bezpečnost v hodinách TV
osobní hygiena, oblečení a obuv
základní organizační činnosti na
domluvené signály a povely
základy v nástupovém a
pochodovém tvaru
pohybový režim
pravidla her a soutěží a jejich
osvojování, chování fair play
pohybové aktivity
aktuální informace o sportu

Cvičení kondiční, koordinační,
kompenzační, relaxační,
vyrovnávací…
 využívat základní
kompenzační a
relaxační techniky
k překonání únavy
 cíleně se připravit
na pohybovou
činnost a její
ukončení



koordinační a kondiční cvičení,
protahovací a uvolňovací cviky,
posilovací cvičení
 vyjádření rytmu pohybem, prožívání
rytmu tempa a melodie
 pohybová improvizace na hudební
motivy
 jednoduché tance
 moderní a současné tance
Gymnastika


 posoudit

provedení

osvojované
pohybové činnosti

akrobacie
přeskoky
cvičení na nářadí-lavičce a kladině
- hrazdě
- kruzích
- šplh na tyči a laně

Úpoly


přetahy a přetlaky, odpory
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Průřezová témata
Osobnostní a sociální
výchova
Osobnostní rozvoj
 kreativita - In
 seberegulace a
sebeorganizace - In
Sociální rozvoj
 spolupráce a
soutěživost - In
Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech
objevujeme Evropu a
svět - In
Multikulturní výchova
 lidské vztahy - In
 etnický původ - In
Environmentální
výchova
 lidské aktivity a
problémy životního
prostředí - In
Mediální výchova
interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality - In
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Atletika
 změřit úroveň své
tělesné zdatnosti
jednoduchými
testy







průpravné atletické činnosti
běh na 100 m
vytrvalostní běh do 12 minut
skok do dálky a výšky
hod míčem a vrh koulí

Pohybové hry
 zvládat v souladu 
s individuálními
předpoklady

osvojované
pohybové

dovednosti a
aplikovat je ve hře

pohybové hry pro osvojování
různých druhů lokomoce
hry pro získání a upevnění kondice
a koordinace
hry pro rozvoj pohybu, sociálních
vztahů, soutěživé, bojové aj.

Sportovní hry
 dodržovat zásady
sportovního
jednání
 dohodnout se na
jednoduché taktice
vedoucí k úspěchu
družstva a
dodržovat ji
 uplatňovat práva a
povinnosti
vyplývající z role
hráče, rozhodčího,
diváka










 uplatňovat
bezpečné chování
v přírodě a
silničním provozu




pravidla her
vybíjená
kopaná
přehazovaná
volejbal
basketbal
florbal
stolní tenis, softtenis

Ostatní
zimní sporty podle podmínek
vycházky, chování v přírodě a
překonávání přírodních překážek
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5.17.10. TĚLESNÁ VÝCHOVA: 9. ročník
Ročníkové výstupy

Učivo

Žák by měl:

Poznatky z TV a sportu, komunikace,
hygienické návyky a bezpečnost
v hodinách TV

 dodržovat
základní zásady
bezpečnosti při
pohybových
činnostech
 znát základní
zásady první
pomoci, zvládat
odsun raněného
 mít osvojeny
základní
hygienické návyky
při pohybových
aktivitách
 užívat
terminologii na
úrovni cvičence,
rozhodčího,
diváka
 naplňovat ve
školních
podmínkách
základní
olympijské
myšlenky
 odmítat drogy a
jiné škodliviny
jako neslučitelné
se zdravím



bezpečnost v hodinách TV





osobní hygiena, oblečení a obuv
pohybový režim
pohybové aktivity



základní organizační činnosti na
domluvené signály a povely
základy v nástupovém a pochodovém
tvaru





pravidla her a soutěží a jejich
osvojování, chování fair play
aktuální informace o sportu

Průřezová témata
Osobnostní a
sociální výchova
Osobnostní rozvoj
 kreativita - In
 seberegulace a
sebeorganizace In
Sociální rozvoj
 spolupráce a
soutěživost - In
Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech
objevujeme Evropu
a svět - In
Multikulturní
výchova
 lidské vztahy - In
 etnický původ - In
Environmentální
výchova
 lidské aktivity a
problémy
životního prostředí
- In

Mediální výchova
interpretace vztahu
Cvičení kondiční, koordinační,
mediálních sdělení a
kompenzační, relaxační, vyrovnávací…
reality - In

 využívat základní  koordinační a kondiční cvičení,
kompenzační a
protahovací a uvolňovací cviky,
relaxační techniky
posilovací cvičení
k překonání únavy  vyjádření rytmu pohybem, prožívání
rytmu tempa a melodie
 pohybová improvizace na hudební
motivy
 jednoduché tance
 moderní a současné tance
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Gymnastika

 posoudit
 akrobacie
provedení
 přeskoky
osvojované
 cvičení na nářadí-lavičce a kladině
pohybové činnosti,
- hrazdě
označit příčiny
- kruzích
nedostatků
- šplh na tyči a laně
Úpoly


přetahy a přetlaky, odpory

Atletika
 sledovat určené
prvky pohybové
činnosti a výkony
a vyhodnotit je







průpravné atletické činnosti
běh na 100 m
vytrvalostní běh do 12 minut
skok do dálky a výšky
hod míčem a vrh koulí

Pohybové hry
 dodržovat zásady
sportovního
jednání





pohybové hry pro osvojování různých
druhů lokomoce
hry pro získání a upevnění kondice a
koordinace
hry pro rozvoj pohybu, sociálních
vztahů, soutěživé, bojové…

Sportovní hry
 dodržovat herní
pravidla
 spolurozhodovat
osvojované hry a
soutěže










pravidla her
vybíjená
kopaná
přehazovaná
volejbal
basketbal
florbal
stolní tenis, softtenis

Ostatní
 vhodně reagovat
na informace o

znečištění ovzduší 
a tomu přizpůsobit
pohybové aktivity

zimní sporty podle podmínek
vycházky, chování v přírodě a
překonávání přírodních překážek
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Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI

5.18.1. Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:
Vzdělávací předmět Pracovní činnosti byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Člověk a
svět práce. Zahrnuje tyto tematické okruhy – Práce s drobným materiálem, Práce montážní a
demontážní, Pěstitelské práce a Příprava pokrmů, Práce s technickými materiály, Práce
s ostatními materiály, Chovatelství, Provoz a údržba domácnosti a Svět práce.
Vyučovací předmět má na prvním stupni časovou dotaci 15 hodin a je v 1. až 3.
ročníku posílen o 3 vyučovací hodiny z disponibilní časové dotace. Výuku mají společnou
chlapci i děvčata. Na druhém stupni má předmět časovou dotaci 20 hodin a výuka se dělí
podle pohlaví. Výuka probíhá většinou ve třídách nebo ve specializovaných odborných
učebnách – šicí dílna, kuchyňka, kovodílna, dřevodílna a školní pozemek.
Na prvním stupni je ve všech tematických okruzích kladen důraz především na rozvoj
jemné motoriky, vytváření pracovních návyků a dovedností, a přispívá k rozvoji pozitivního
vztahu k práci a úctě k lidským výtvorům.
Na druhém stupni přispívá k vytváření životní a profesní orientace, připravuje žáka
k uplatnění v dalším životě a integraci do společnosti.
Ve všech ročnících umožňuje předmět Pracovní činnosti žákovi seznámit se s různými
druhy pracovních činností, objevit své profesní možnosti a zažít uspokojení z dobře vykonané
práce. Prostřednictvím Pracovních činností poznává žák lidové zvyky, tradice a řemesla
České republiky a jiných států Evropy.
Cílem Pracovních činností je:
-

rozvíjení jemné motoriky, získání základních manuálních zručností a vytváření
pracovních dovedností a návyků z různých pracovních činností
vytvoření pozitivního vztahu k práci
získání schopnosti práce v kolektivu a vytvoření odpovědnosti za individuální i
společné výsledky práce
dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel při práci
rozvíjení přesnosti, systematičnosti a vytrvalosti při plnění pracovních úkolů

Mezipředmětové vztahy:
V rámci mezipředmětových vztahů může mít tento předmět vazby s těmito předměty:
Výchova ke zdraví, Člověk a jeho svět, Přírodověda, Přírodopis, Výchova k občanství,
Matematika , Fyzika , Výtvarná výchova a Informatika.
Průřezová témata:
V předmětu Pracovní činnosti jsou zařazena tato průřezová témata: Evropské a
globální souvislosti, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Osobnostní a sociální
výchova
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Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence k učení
 žák využívá vhodné naučené metody, strategie učení včetně mnemotechnických pomůcek
a jiné pomocné techniky
• učitel vede žáky ke správným způsobům užívání pracovních materiálů, nástrojů, technik,
vybavení a pracovních pomůcek
 žák si uvědomuje význam vzdělání v kontextu s pracovním uplatněním
• učitel nabízí žákům různé pracovní činnosti, které jsou základem k dalšímu profesnímu
uplatnění

Kompetence k řešení problémů
 žák vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení
• učitel zařazuje takové metody, při kterých žáci dokáží samostatně volit vhodné pracovní
pomůcky k daným činnostem
 žák se nenechá při řešení problému odradit nezdarem
• učitel sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok
Kompetence komunikativní
 žák vyjadřuje své názory a postoje, umí vhodnou formou obhájit svůj názor
• učitel motivuje žáky k tomu, aby vyjádřili své názory a nápady, dokázali je obhájit
 žák využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných
k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
• učitel zadává úkoly, které mohou žáci plnit společně a konzultovat společně výsledky
práce

Kompetence sociální a personální
 žák respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu
společné práce
• učitel nabízí žákům kooperativní činnosti
 žák rozpoznává nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky
• učitel důsledně vyžaduje dodržování pravidel a vede žáky k uvědomění si důsledků jejich
porušování
 žák navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat
dobré mezilidské vztahy
• učitel povzbuzuje žáky ke vzájemnému respektování individuálních schopností a umožňuje
diferencované výkony jednotlivých žáků
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Kompetence občanské
 žák chrání své zdraví, uvědomuje si význam zdravého životního stylu, podílí se na ochraně
životního prostředí
• učitel vede žáky k ochraně svého zdraví, seznamuje je se zdravým životním stylem a
motivuje je k zlepšování životního prostředí

Kompetence pracovní
 žák zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy, rozšiřuje své komunikační
schopnosti při kolektivní práci
• učitel vede žáky k používání vhodných metod a postupů při pracovních činnostech
 žák má vytvořen pozitivní vztah k manuálním činnostem
• učitel vytváří příležitosti k prožití úspěchu z vykonané práce
 žák dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního
prostředí a společenských hodnot a uplatňuje je při pracovních činnostech
• učitel důsledně vyžaduje dodržování pravidel a vede žáky k uvědomění si důsledků jejich
porušování
 žák pracuje podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu a orientuje se v jednoduché
technické dokumentaci
• učitel zařazuje úkoly, při kterých mohou žáci pracovat podle návodu nebo slovní instrukce
 žák je schopen pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení
• učitel vyžaduje pečlivé dokončování práce s ohledem na individuální možnosti, schopnosti
a pracovní tempo jednotlivých žáků
 žák reálně posoudí výsledek své práce a práce ostatních
• učitel umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce a vzájemně hodnotit úspěšnost
vykonané práce
 žák má konkrétní představu o pracovních činnostech běžných profesí
 žák využívá získané znalosti a zkušenosti a vytváří si představu o možnostech svého
budoucího pracovního uplatnění
• učitel seznamuje žáky s různými profesemi a umožňuje mu vyzkoušet si různé pracovní
postupy směřující k volbě jeho budoucího povolání
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5.18.2. PRACOVNÍ ČINNOSTI: 1. ročník
Ročníkové výstupy
Žák by měl:
 být seznámen
s různými druhy
jednoduchých
materiálů a
s možnostmi jejich
jednoduchého
zpracování
 být seznámen
s bezpečným
používáním
jednoduchých nástrojů
při práci
 pracovat s dopomocí
učitele a vyrábět
jednoduché předměty
podle slovní instrukce
a předlohy

Učivo

Průřezová témata

Práce s drobným materiálem

Výchova k myšlení
v evropských a
 různé druhy jednoduchých materiálů – globálních
(přírodniny, modelovací hmota, různé druhy souvislostech
papíru, karton, textil.)
 Evropa a svět nás
zajímá - In
 jednoduché techniky zpracování materiálů
(ohýbání, mačkání, překládáni, lepení,
navlékání, provlékání, modelování apod.)
Multikulturní
výchova
 jednoduché pracovní nástroje a pomůcky,  lidské vztahy - In
bezpečnost práce
 etnický původ - In

 jednoduchý výrobek

Žák by měl:

Práce montážní a demontážní

 zvládat manipulaci
s jednoduchými
součástmi různých
druhů stavebnic

 různé druhy stavebnic – stavba prostorová,
plošná
dle
fantasie,
manipulace
s jednoduchými součástkami (spojování a
rozpojování)

Žák by měl:

Pěstitelské práce

 pozorovat přírodu
v jednotlivých ročních
obdobích a uvědomit
si jejich typické znaky
 být seznámen se
základy péče o
pokojové rostliny

 změny v přírodě v různých ročních obdobích
– pozorování přírody

Žák by měl:

Příprava pokrmů

 znát základní
společenská pravidla
při stolování a dbát na
čistotu při stolování

 stolování

 Péče o pokojové rostliny
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5.18.3. PRACOVNÍ ČINNOSTI: 2. ročník
Ročníkové výstupy
Žák by měl:
 pracovat s různými
druhy materiálů a
použít vhodné
pomůcky při práci
s nimi
 dodržovat bezpečnost
práce a pořádek
 pracovat podle slovní
instrukce a předlohy,
tvořit jednoduché
předměty z tradičních
materiálů

Učivo

Průřezová témata

Práce s drobným materiálem

Výchova k myšlení
v evropských a
 různé druhy jednoduchých materiálů – globálních
(přírodniny, modelovací hmota, různé druhy souvislostech
papíru, karton, textil,…)
 Evropa a svět nás
zajímá - In
 základní techniky zpracování materiálů –
(ohýbání, mačkání, překládáni, lepení,
navlékání, provlékání, modelování apod.)
Multikulturní
 pracovní nástroje a pomůcky, bezpečnost výchova
práce
 lidské vztahy - In
 jednoduchý výrobek
 etnický původ - In

Žák by měl:

Práce montážní a demontážní

 zvládat manipulaci s
různými součástmi
stavebnic dle fantasie,
manipulaci
s jednoduchými
součástkami
(spojování a
rozpojování)

 různé druhy stavebnic – stavba prostorová,
plošná nebo konstrukční

Žák by měl:
 odlišit roční období na
základě pozorování
změn v přírodě
 znát základní
podmínky pro péči o
pokojové a zahradní
rostliny

Pěstitelské práce
 změny v přírodě v různých ročních obdobích
– pozorování přírody
 pokojové a zahradní rostliny – podmínky
k životu, klíčení

Žák by měl:
 používat základní
společenská a
dodržovat hygienická
pravidla při stolování
 umět upravit stůl pro
jednoduché stolování
 zkusit připravit
jednoduchou svačinu

Příprava pokrmů
 stolování

 příprava pokrmu - svačina
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5.18.4. PRACOVNÍ ČINNOSTI: 3. ročník
Ročníkové výstupy
Žák by měl:
 zvládat práci
s jednoduchými
materiály a
pomůckami

 dodržovat bezpečnost
práce a pořádek
 pracovat podle
slovního návodu a
předlohy, tvořit
jednoduché předměty
z tradičních i
netradičních materiálů

Učivo

Průřezová témata

Osobnostní a sociální
výchova
 různé
druhy
materiálů
(přírodniny, Sociální rozvoj
modelovací hmota, různé druhy papíru,  spolupráce a
karton, textil, netradiční materiál, kombinace
soutěživost - In
různých materiálů)
 různé techniky zpracování materiálů Výchova k myšlení
(ohýbání, mačkání, překládání, skládání, v evropských a
motání, lepení, navlékání, provlékání, globálních
modelování, měření)
souvislostech
 Evropa a svět nás
 jednoduché pracovní pomůcky a nástroje zajímá - In
péče o pomůcky, bezpečnost práce
Multikulturní
 jednoduchý výrobek
výchova
 průprava k šití (navlékání nitě, nácvik  lidské vztahy - In
uzlíku, základní stehy, přišívání knoflíku)
 etnický původ - In

Práce s drobným materiálem

Žák by měl:

Práce montážní a demontážní

 zvládat elementární
dovednosti a činnosti
při práci se
stavebnicemi

 různé druhy stavebnic – stavba prostorová,
plošná nebo konstrukční dle fantasie nebo
předlohy
 manipulace s jednoduchými součástkami a
nářadím (spojování a rozpojování)

Žák by měl:

Pěstitelské práce

 pečovat o nenáročné
rostliny v bytě a na
zahradě

 péče o pokojové rostliny– podmínky pro
pěstování pokojových rostlin, různé způsoby
množení rostlin
 základní druhy pokojových i zahradních
rostlin
 provádět pozorování
 práce na zahradě – úprava půdy, setí,
přírody v jednotlivých
zalévání, pletí záhonků, nástroje pro práci
ročních obdobích a
(rýč, hrábě, kolík, konev, motyka)
umět jednoduše popsat  práce s klíčidlem – sledování změn na
jeho výsledky
semínku
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Žák by měl:

Příprava pokrmů

 vhodně se chovat při
stolování, umět
připravit jídelní stůl a
dodržovat zásady
hygieny při práci
s potravinami
 být seznámen se
zdravými a
nezdravými
potravinami
 připravit samostatně
jednoduchý pokrm

 stolování
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 zásady správné výživy

 příprava jednoduchého pokrmu
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5.18.5. PRACOVNÍ ČINNOSTI: 4. a 5. ročník

Ročníkové výstupy

Učivo

Žák by měl:

Práce s drobným materiálem

 volit a používat
vhodné pracovní
pomůcky, nástroje a
náčiní vzhledem
k použitému materiálu
 samostatně vytvářet
přiměřenými
pracovními postupy
jednoduché výrobky
s různých materiálů a
využívat vlastní
fantazii

 různé
druhy
materiálů
(přírodniny,
modelovací hmota, různé druhy papíru,
karton, textil, vlna, netradiční materiál,
kombinace různých materiálů)
 různé techniky zpracování materiálů
(ohýbání, mačkání, překládání, skládání,
motání, lepení, navlékání, provlékání,
modelování, měření)
 pracovní nástroje a pomůcky
 jednoduchý výrobek
 šití – navlékání nitě, uvázání uzlíku,
základní stehy, přišívání knoflíku, práce
s jednoduchým střihem
 hygiena a bezpečnost práce

 udržovat pořádek na
pracovním místě,
dodržovat zásady
hygieny a bezpečnosti
práce
 poskytnout první
pomoc při drobném
poranění

 1. pomoc

Průřezová
témata
Osobnostní a
sociální výchova
Osobnostní
rozvoj
 kreativita - In
 seberegulace a
sebeorganizace
5.r. - In
Sociální rozvoj
 spolupráce a
soutěživost - In
Výchova
k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech
 Evropa a svět
nás zajímá - In
Multikulturní
výchova
 lidské vztahy In
 etnický původ In

Žák by měl:

Práce montážní a demontážní

 používat jednoduché
pracovní nástroje a
pomůcky a znát jejich
funkci a užití
 zvládnout
jednoduchou montáž a
demontáž při práci se
stavebnicemi
 pracovat podle
slovního návodu,
předlohy,
jednoduchého náčrtu
 udržovat pořádek na
pracovním místě,
dodržovat zásady
hygieny a bezpečnosti
práce

 jednoduché nářadí (matice, šrouby, maticové Environmentální
klíče )
výchova
 lidské aktivity a
 různé druhy stavebnic ( dřevěné, plastové,
problémy
kovové)
životního
prostředí - In

 hygiena a bezpečnost práce
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 poskytnout první
pomoc při drobném
úrazu

 1. pomoc

Žák by měl:

Pěstitelské práce

 znát základní
podmínky a postupy
pro pěstování
vybraných rostlin,
provádět pěstitelská
pozorování
 podílet se na pěstování
pokojových a
zahradních rostlin
 správně volit
pomůcky, nástroje a
náčiní vhodné pro
daný druh práce
 dodržovat zásady
hygieny a bezpečnosti
práce a ochrany zdraví
 poskytnout první
pomoc při drobném
úrazu při práci na
zahradě

 péče o pokojové a jiné rostliny – klíčení
semen, množení rostlin, přesazování,
podmínky pro pěstování, základní druhy
květin, ovoce a zeleniny

Žák by měl:

Příprava pokrmů

 znát základní vybavení
kuchyně
 dodržovat pravidla
společenského
chování
 uplatňovat zásady
správné výživy při
konzumaci jídla
 připravit samostatně
jednoduché pohoštění

 základní vybavení kuchyně

 udržovat pořádek a
čistotu pracovních
ploch, dodržovat
zásady hygieny a
bezpečnosti práce
 poskytnout první
pomoc při drobném
úrazu v kuchyni

 zásady hygieny a bezpečnosti práce

 práce na zahradě – úprava půdy, setí,
zalévání, pletí záhonků
 nářadí a nástroje

 zásady hygieny a bezpečnosti práce
 1. pomoc

 stolování
 správná výživa
 příprava jednoduchého pokrmu – nákup
potravin, skladování potravin, hygiena při
manipulaci s potravinami

 1. pomoc
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5.18.6. PRACOVNÍ ČINNOSTI - dívky: 6.-7. ročník
Ročníkové výstupy
Žák by měl:
 dodržovat obecné
zásady bezpečnosti a
hygieny při práci,
poskytnout první
pomoc při drobnějších
úrazech
 provádět jednoduché
práce s technickými
materiály, dodržovat
technologickou kázeň
 se seznámit s různými
materiály, nástroji a
pracovními postupy
 seznámit se
s jednoduchou
technickou
dokumentací

Učivo

Průřezová témata

Práce s technickými materiály

Osobnostní a
sociální výchova
 zásady bezpečnosti a hygieny při práci
Osobnostní rozvoj
 zásady první pomoci při drobných poraněních  kreativita - In
 seberegulace a
sebeorganizace - In
Sociální rozvoj
 spolupráce a
soutěživost 6. r. In
Výchova k myšlení
 práce s papírem a kartonem
v evropských a
 práce s modelovací hmotou
globálních
souvislostech
 práce podle technické dokumentace a návodů objevujeme Evropu
a svět - In

Žák by měl:

Práce s ostatními materiály

 řídit se pokyny učitele,
dodržovat zásady
hygieny a bezpečnosti
práce
 poskytnout první
pomoc při drobném
úrazu
 být seznámen
s různými druhy
materiálů a poznat
jejich vlastnosti
 být seznámen
s vhodným pracovním
postupem v souladu
s druhem
zpracovávaného
materiálu
 být seznámen
s používáním
vhodných pracovních
nástrojů a pomůcek

 zásady bezpečnosti a hygieny při práci

Multikulturní
výchova
 lidské vztahy - In
 etnický původ - In

Environmentální
výchova
 lidské aktivity a
 zásady první pomoci při drobných poraněních problémy životního
prostředí - In
 rozlišování různých druhů materiálů a jejich
vlastností

 práce s přírodními materiály
 práce s textilním materiálem - základní ruční
stehy, přišívání knoflíků, spínátek a háčků
 základy háčkování
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Žák by měl:

Práce montážní a demontážní

 dodržovat zásady
bezpečnosti a hygieny
práce a bezpečnostní
předpisy
 poskytnout první
pomoc při úrazu
 sestavit podle návodu
daný model

 zásady bezpečnosti a hygieny při práci

Žák by měl:

Pěstitelské práce, chovatelství

 dodržovat zásady
hygieny a bezpečnosti
práce
 poskytnout první
pomoc při úrazu na
školním pozemku
 pěstovat a ošetřovat
květiny v interiéru a
využívat je k výzdobě
 používat vhodné
pracovní pomůcky na
školním pozemku a
provádět jejich údržbu

 zásady bezpečnosti a hygieny při práci

Žák by měl:

Provoz a údržba domácnosti

 používat vhodné
prostředky při práci
v domácnosti
 správně zacházet
s pomůckami, nástroji,
nářadím a zařízením při
práci a úklidu
domácnosti
 dodržovat základní
hygienická a
bezpečnostní pravidla a
předpisy

 údržba a úklid domácnosti
 údržba oděvů a textilií
 prací a čistící prostředky a zacházení s nimi

 zásady první pomoci při drobných poraněních
 stavebnice konstrukční-montáž a demontáž
 sestavování prostorových modelů
z kartónových vystřihovánek

 zásady první pomoci při drobných poraněních
 půda a její zpracování, výživa rostlin a
ochrana rostlin
 pěstování vybraných druhů zeleniny na
školním pozemku
 osivo, sadba, výpěstky, podmínky a zásady
pěstování
 péče o pokojové květiny, využití květin
v exteriéru a interiéru

 bezpečnost práce při úklidu

204

Školní vzdělávací program

Základní škola, Brno,Sekaninova 1

Žák by měl:

Příprava pokrmů

 dodržovat zásady
hygieny a bezpečnosti
práce
 používat základní
kuchyňský inventář a
seznámit se s obsluhou
spotřebičů
 připravit pokrmy za
studena podle daných
postupů v souladu se
zásadami zdravé
výživy

 bezpečnost a hygiena provozu v kuchyni
 udržování pořádku a čistoty
 základní vybavení kuchyně

 příprava pokrmů za studena
 příprava jednoduchých pokrmů teplé kuchyně
 zásady zdravé výživy
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5.18.7. PRACOVNÍ ČINNOSTI - dívky: 8. – 9. ročník
Ročníkové výstupy
Žák by měl:
 dodržovat obecné
zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i
zásady bezpečnosti a
ochrany při práci
s nástroji a nářadím,
poskytnout první
pomoc při úrazu
 získat základní
vědomosti o
materiálech, nástrojích
a pracovních postupech
 pracovat s jednoduchou
technickou
dokumentací a
orientovat se
v pracovních postupech
a návodech
 řešit jednoduché
technické úkoly
s vhodným výběrem
materiálů, pracovních
nástrojů a nářadí
 organizovat svoji
pracovní činnost

Učivo

Průřezová témata

Osobnostní a
sociální výchova
Osobnostní rozvoj
 obecné zásady bezpečnosti a hygieny při
práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci  kreativita - In
s nástroji a nářadím
 seberegulace a
sebeorganizace - In
 zásady první pomoci při úrazu
Práce s technickými materiály

 úloha techniky v životě člověka – zneužití
techniky, technika a životní prostředí
 řemesla a tradice
 technologické postupy – technické náčrty,
výkresy a návody

 práce s papírem a kartónem

Žák by měl:

Práce s ostatními materiály

 dodržovat
technologickou kázeň,
zásady hygieny a
bezpečnosti práce
 poskytnout první
pomoc při drobném
úrazu
 rozlišovat různé druhy
materiálů a znát jejich
vlastnosti
 zvolit vhodný pracovní
postup v souladu
s druhem
zpracovávaného
materiálu

 zásady bezpečnosti a hygieny při práci

 1. pomoc
 práce s přírodními materiály
 rozlišování různých druhů materiálů – jejich
vlastností
 práce s textilním materiálem – základní ruční
stehy, jednoduchá oprava prádla
 základy šití na šicím stroji
 práce s jednoduchým střihem
 žehlení různých druhů textilií
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Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech
objevujeme Evropu
a svět - In
Multikulturní
výchova
 lidské vztahy - In
 etnický původ - In
Environmentální
výchova
 lidské aktivity a
problémy životního
prostředí - In
Mediální výchova
 interpretace vztahu
mediálních sdělení
a reality - In
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 správně vybrat a
používat vhodné
pracovní nástroje a
pomůcky
 dovést pracovní
postupy k finálnímu
výrobku

 háčkování – náročnější vzory, háčkování do
kruhu
 základy pletení – jednoduché vzory
 vyšívání podle předlohy

Žák by měl:

Práce montážní a demontážní

 dodržovat zásady
bezpečnosti a hygieny
práce a bezpečnostní
předpisy
 umět poskytnout první
pomoc při úrazu
 sestavit podle náčrtu a
plánu daný model

 zásady bezpečnosti a hygieny při práci

Žák by měl:

Pěstitelské práce, chovatelství

 dodržovat
technologickou kázeň,
zásady hygieny a
bezpečnosti práce
 poskytnout první
pomoc při úrazu
způsobeného zvířaty a
při styku s jedovatými
rostlinami
 volit vhodné pracovní
postupy při pěstování
ovocných a okrasných
rostlin

 zásady bezpečnosti a hygieny při práci

 1. pomoc
 sestavování prostorových modelů
z kartónových vystřihovánek

 1. pomoc při úrazu při pěstitelských
činnostech nebo práci se zvířaty (základní
druhy jedovatých rostlin)

 půda a její zpracování, výživa rostlin a
ochrana rostlin
 osivo, sadba, výpěstky, podmínky a zásady
pěstování
 rostliny a zdraví člověka, léčivé účinky
rostlin
 rostliny jako drogy a jejich zneužívání
 využívání rostlin v exteriéru a interiéru
 pěstování vybraných druhů zeleniny na
školním pozemku
 péče o pokojové květiny
 okrasné rostliny – aranžování a jednoduchá
vazba květin
 ovocné rostliny – seznámení s druhy
ovocných stromů, způsob pěstování
 seznámit se s chovem  chov zvířat v domácnosti, hygiena a
drobných zvířat a zásad bezpečnost, kontakt se zvířaty
bezpečného kontaktu se
zvířaty

207

Školní vzdělávací program

Základní škola, Brno,Sekaninova 1

Žák by měl:

Provoz a údržba domácnosti

 seznámit se
s jednoduchými
operacemi platebního
styku
 ovládat jednoduché
pracovní postupy při
základních činnostech
v domácnosti a
orientovat se
v návodech k obsluze
běžných spotřebičů
používaných
v domácnosti
 poskytnout první
pomoc při úrazu
elektrickým proudem
nebo chemikálií
 dodržovat základní
hygienická a
bezpečnostní pravidla a
předpisy

 finance a provoz domácnosti-rozpočet,
příjmy, výdaje, platby, hotovostní a
bezhotovostní platební styk, energie, voda a
jejich úspora
 údržba a úklid domácnosti
 údržba oděvů a textilií
 zacházení s elektrickými spotřebiči
v domácnosti

Žák by měl:

Příprava pokrmů

 dodržovat zásady
hygieny a bezpečnosti
práce
 poskytnout první
pomoc při úrazech
v kuchyni
 používat základní
kuchyňský inventář a
umět bezpečně
obsluhovat spotřebiče
 připravit pokrmy podle
daných postupů
v souladu se zásadami
zdravé výživy

 bezpečnost a hygiena provozu v kuchyni

 dodržovat základní
principy stolování a
obsluhy u stolu

 bezpečnost provozu elektrických spotřebičů,
nebezpečí úrazu elektrickým proudem –
poskytnutí první pomoci při zásahu
elektrickým proudem
 zásady bezpečnosti a hygieny při práci

 poskytování první pomoci při úrazu
v kuchyni
 základní vybavení kuchyně, udržování
pořádku a čistoty.

 příprava pokrmů za studena
 příprava pokrmů teplé kuchyně
 zásady zdravé výživy
 skupiny potravin, sestavení jídelníčku
 způsoby konzervace
 úprava stolu a stolování – jednoduché
prostírání, obsluha a chování u stolu,
slavnostní stolování u stolu, slavnostní
stolování v rodině, zdobné prvky a květiny na
stole
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Žák by měl:

Svět práce

 znát pracovní činnosti
vybraných profesí a mít
přehled o učebních
oborech a středních
školách
 posoudit své možnosti
v oblasti profesní,
případně pracovní
orientace
s přihlédnutím
k potřebám běžného
života
 využívat profesní
informace a poradenské
služby pro výběr
dalšího vzdělávání
 být seznámen s právy a
povinnostmi
zaměstnanců a
zaměstnavatelů
 prokázat v modelových
situacích prezentaci své
osoby při ucházení se o
zaměstnání
 být seznámen
s možnostmi využití
poradenské pomoci
v případě neúspěšného
hledání zaměstnání

 trh práce – povolání lidí, druhy pracovišť,
charakter a druhy pracovních činností,
požadavky kvalifikační, zdravotní a osobní
 podnikání – nejčastější formy, drobné a
soukromé podnikání
 volba profesní orientace – osobní vlastnosti a
schopnosti, vlivy na volbu profesní orientace,
práce s profesními informacemi a využívání
poradenských služeb, návštěva odborných
učilišť

 možnosti vzdělání – náplň učebních oborů,
informace o dalším vzdělávání

 zaměstnání – způsoby hledání, pohovor u
zaměstnavatele, problémy nezaměstnanosti,
úřady práce, práva a povinnosti vyplývající
z pracovního poměru
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5.18.8. PRACOVNÍ ČINNOSTI – chlapci: 6. ročník
Ročníkové výstupy

Učivo

Žák by měl:

Práce s technickými materiály

 dodržovat
bezpečnost práce a
pořádek
 poskytnout první
pomoc při úrazu
 získat základní
vědomosti o
materiálech
 poznat nástroje a
nářadí, znát
způsob jejich
použití
 vyrábět
jednoduché
výrobky s pomocí
vyučujícího



Žák by měl:



zásady bezpečnosti a hygieny při práci a
ochrana zdraví při práci s nástroji a
nářadím
první pomoc při úrazu



Průřezová témata
Osobnostní a sociální
výchova
Osobnostní rozvoj
 kreativita - In
 seberegulace a
sebeorganizace - In
Sociální rozvoj
 spolupráce a
soutěživost - In

poznávání
technických
materiálů
(dřevo,kovy a plasty), jejich vlastnosti a
použití
 nástroje, nářadí a jejich bezpečné Výchova k myšlení
v evropských a
používání
globálních
souvislostech
objevujeme Evropu a
 základní pracovní operace
svět - In
 pracovní postup
 technický náčrt, výkres a návod
Multikulturní výchova
 lidské vztahy - In
 etnický původ - In
Práce s ostatními materiály

 rozlišit materiál

technický od
ostatního
 zvládnout

jednoduchý
výrobek s pomocí
vyučujícího
 dodržovat
technologickou
kázeň dle instrukcí
 dodržovat zásady
hygieny a
bezpečnosti práce,
poskytnout pomoc
při drobném úrazu

poznat netechnický materiál (textil,
vosk, sušené rostliny, keramickou
hlínu…)
výroba drobných výrobků

Environmentální
výchova
 lidské aktivity a
problémy životního
prostředí - In
Mediální výchova
 interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality - In

Žák by měl :

Práce montážní a demontážní

 zvládat montáž a
demontáž
jednoduchého
výrobku dle
návodu ze
stavebnice



sestavení jednoduchého modelu dle
plánku, návodu, předlohy, schématu
nebo náčrtu ze stavebnice a jeho
demontáž
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 dodržovat zásady
bezpečnosti a
hygieny práce
Žák by měl:

Pěstitelské práce, chovatelství

 prakticky

zvládnout základní
zpracování půdy a
předseťové
zpracování
 rozlišit osivo od

přísady
 pečovat o

nenáročné rostliny
 ošetřovat květiny
v interiéru a
využívat je k
výzdobě

půda, základní a předseťové zpracování
půdy, výživa a ochrana rostlin

zelenina, osivo a sadba, podmínky a
zásady pěstování zeleniny
pokojové květiny, květiny v interiéru a
exteriéru, jednoduchá vazba květin a
její aranžování

Žák by měl:

Provoz a údržba domácnosti

 získávat přehled o
chodu domácnosti
 provádět drobnou
domácí údržbu
 umět přišít knoflík
a záplatu
 správně zacházet s
pomůckami
 dodržovat
základní
hygienická a
bezpečnostní
pravidla a
předpisy



Žák by měl:

Příprava pokrmů



finance a provoz domácnosti: úspora
energií a vody
údržba v domácnosti: údržba a úklid



údržba oděvů a textilií



elektrické spotřebiče: funkce, použití,
ovládání, ochrana a údržba, bezpečný
provoz, první pomoc při úrazu el.
proudem

 vhodně se chovat 
při stolování, umět
připravit jídelní
stůl
 dodržovat zásady 
hygieny a
bezpečnosti práce
 připravit

jednoduchý pokrm
podle daného
postupu

úprava stolu a stolování, jednoduché
prostírání, obsluha a chování u stolu

vybavení kuchyně, pořádek a čistota,
bezpečnost a hygiena provozu
příprava pokrmů, úprava pokrmů za
studena a způsoby tepelné úpravy
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5.18.9. PRACOVNÍ ČINNOSTI – chlapci: 7. ročník
Ročníkové výstupy

Učivo

Žák by měl:

Práce s technickými materiály

 dodržovat
bezpečnost práce a
pořádek
 poskytnout první
pomoc při úrazu
 poznat nástroje a
nářadí
 poznávat
technické
materiály a jejich
vlastnosti
 provádět
jednoduché práce
s technickými
materiály a
dodržovat
technologickou
kázeň
 pracovat podle
slovní instrukce a
s jednoduchou
technickou
dokumentací
 vyrábět
jednoduché
výrobky
 zvládat základní
pracovní operace



Žák by měl:

Práce s ostatními materiály

 užívat vhodný
pracovní postup
vzhledem k
materiálu
 správně používat
vhodné pracovní
nástroje a
pomůcky
 zvládnout
jednoduchý
výrobek






Průřezová témata

Osobnostní a sociální
výchova
zásady bezpečnosti a hygieny při práci a Osobnostní rozvoj
ochrana zdraví při práci s nástroji a
 kreativita - In
nářadím
 seberegulace a
sebeorganizace - In
první pomoc při úrazu
nástroje, nářadí a jejich bezpečné
používání
poznávání technických materiálů(dřevo,
kovy a plasty), jejich vlastnosti a použití

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech
objevujeme Evropu a
svět - In



pracovní postup

Multikulturní výchova
 lidské vztahy - In
 etnický původ - In



technický náčrt, výkres a návod



Environmentální
výchova
 lidské aktivity a
problémy životního
prostředí - In
Mediální výchova
 interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality - In



tradice a řemesla



základní pracovní operace



poznat netechnický materiál (textil,
vosk, sušené rostliny, keramickou
hlínu…)
výroba drobných výrobků
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 dodržovat zásady
hygieny a
bezpečnosti práce,
poskytnout pomoc
při drobném úrazu
Žák by měl:

Práce montážní a demontážní

 zvládat montáž
výrobku dle
návodu ze
stavebnice
 dodržovat zásady
bezpečnosti a
hygieny práce
 provádět údržbu
jednoduchých
předmětů



Žák by měl:

Pěstitelské práce, chovatelství

 prakticky
zvládnout základní
zpracování půdy a
předseťové
zpracování
 užívat vhodné
pracovní postupy a
pomůcky při
pěstování
vybraných rostlin
 pěstovat a pečovat
o nenáročné
rostliny
 získat přehled o
chovu domácích
zvířat a zásadách
bezpečného
kontaktu se zvířaty



půda, základní a předseťové zpracování
půdy, výživa a ochrana rostlin



zelenina, osivo a sadba, podmínky a
zásady pěstování zeleniny




pokojové květiny
ovocné rostliny, jejich druhy a
pěstování
chov zvířat v domácnosti

Žák by měl:

Provoz a údržba domácnosti



 získávat přehled o 
jednoduchých
operacích
platebního styku
 rozlišit vhodné

prostředky pro
práci v domácnosti

sestavení jednoduchého modelu podle
plánku, návodu, předlohy, schématu
nebo náčrtu ze stavebnice a jeho
demontáž

finance a provoz domácnosti: rozpočet,
příjmy, výdaje a platby, úspora energií a
vody
údržba v domácnosti: údržba a úklid,
bezpečné používání čistících prostředků
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proudem
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údržba oděvů a textilií
elektrické spotřebiče:funkce a použití,
bezpečný provoz, první pomoc při
úrazu el. proudem

Žák by měl:

Příprava pokrmů

 dodržovat
základní principy
stolování a
obsluhy u stolu
 vhodně používat
základní
kuchyňský
inventář
 dodržovat zásady
hygieny při práci
s potravinami
 připravit
jednoduchý pokrm








úprava stolu a stolování, jednoduché
prostírání, obsluha a chování u
stolu,slavnostní stolování, úprava
jídelního stolu
vybavení kuchyně, pořádek a čistota,
bezpečnost a hygiena provozu

potraviny, jejich rozdělení a
konzervace, jídelníček
příprava pokrmů, úprava pokrmů za
studena, způsoby tepelné úpravy,
základní postupy při přípravě pokrmů a
nápojů, zásady zdravé výživy
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5.18.10. PRACOVNÍ ČINNOSTI – chlapci: 8. ročník
Učivo
Ročníkové výstupy
Žák by měl:

Práce s technickými materiály

 dodržovat obecné
zásady
bezpečnosti a
hygieny při práci
 poskytnout první
pomoc při úrazu
 znát technické
materiály a řešit
jednoduché
technické úkoly s
vhodným výběrem
materiálů
 zvládat zákl.
pracovní operace
 pracovat podle
slovní instrukce a
náčrtu nebo
výkresu
 podle svých
schopností
organizovat svoji
pracovní činnost
 vyrábět
jednoduché a
složitější výrobky







Osobnostní a sociální
výchova
zásady bezpečnosti a hygieny při práci a Osobnostní rozvoj
ochrana zdraví při práci s nástroji a
 kreativita - In
nářadím
 seberegulace a
sebeorganizace - In
první pomoc při úrazu
Výchova k myšlení
poznávání technických
v evropských a
materiálů(dřevo,kovy a plasty), jejich
globálních
vlastnosti a použití
souvislostech
nástroje, nářadí a jejich bezpečné
objevujeme Evropu a
používání
svět - In



základní pracovní operace



technický náčrt, výkres a návod




Průřezová témata

Multikulturní výchova
 lidské vztahy - In
 etnický původ - In
Environmentální
výchova
 lidské aktivity a
problémy životního
prostředí - In

pracovní postup
tradice a řemesla

Mediální výchova
 interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality - In

Žák by měl:
Práce s ostatními materiály
 zvládnout
 netechnický materiál (textil, vosk,
jednoduchý
sušené rostliny, keramická hlína…)
 výroba drobných výrobků
výrobek
 zvolit vhodný
pracovní postup k
druhu
zpracovávaného
materiálu
 správně vybrat a
používat pracovní
nástroje a
pomůcky
 dodržovat zásady
hygieny a
bezpečnosti práce,
poskytnout pomoc
při drobném úrazu
215

Školní vzdělávací program

Základní škola, Brno,Sekaninova 1

Žák by měl:
 zvládat montáž a
demontáž
jednoduchého
zařízení
 provádět údržbu
jednoduchých
zařízení
 dodržovat
bezpečnostní
předpisy a
poskytnout první
pomoc při úrazu

Práce montážní a demontážní
 sestavení jednoduchého modelu dle
plánku, návodu, předlohy, schématu
nebo náčrtu ze stavebnice a jeho
demontáž

Žák by měl:
 prakticky
zvládnout základní
zpracování půdy a
předseťové
zpracování
 volit vhodné
pracovní postupy
při pěstování
rostlin
 používat vhodné
pracovní pomůcky
a provádět jejich
údržbu
 pěstovat, ošetřovat
květiny a využívat
je k výzdobě
 znát základní
ovocné stromy
 chápat základní
principy chovu
drobných zvířat

Pěstitelské práce, chovatelství
 půda, základní a předseťové zpracování
půdy, výživa a ochrana rostlin

Žák by měl:

Provoz a údržba domácnosti



zelenina, osivo a sadba, podmínky a
zásady pěstování zeleniny




pokojové květiny, květiny v interiéru a
exteriéru, jednoduchá vazba květin a její
aranžování
ovocné rostliny, jejich druhy a pěstování



chov zvířat v domácnosti

 mít přehled o

chodu domácnosti
a jednoduchých
operacích

platebního styku
 být veden k
šetrnosti

finance a provoz domácnosti: rozpočet,
příjmy, výdaje a platby, placení
v hotovosti a bezhotovostní,
úspora energií a vody
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 ovládat

jednoduché
pracovní postupy a
pracovat s návody 

k obsluze
jednoduchých
spotřebičů
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údržba v domácnosti: údržba a úklid,
prostředky, postupy, bezpečné
používání čistících prostředků
údržba oděvů a textilií
elektrické spotřebiče:funkce, použití,
ovládání, ochrana a údržba, bezpečný
provoz, první pomoc při úrazu el.
proudem

Žák by měl:

Příprava pokrmů

 dodržovat principy
stolování
 dodržovat zásady
hygieny a
bezpečnosti při
práci
 bezpečně
obsluhovat
vybrané spotřebiče
 poskytnout první
pomoc při
drobném úrazu v
kuchyni
 připravit pokrm
podle postupu a v
souladu se
zásadami zdravé
výživy



Žák by měl:

Svět práce

 být soustavně
informován o
důležitosti výběru
odpovídajícího
učebního oboru
 znát pracovní
činnosti vybraných
profesí
 být seznámen s
právy a
povinnostmi
zaměstnanců a
zaměstnavatelů
 být seznámen s
poradenskými
službami pro
výběr vhodného
dalšího vzdělávání














úprava stolu a stolování, jednoduché
prostírání, obsluha a chování u
stolu,slavnostní stolování, úprava
jídelního stolu
vybavení kuchyně, pořádek a čistota,
bezpečnost a hygiena provozu

potraviny, jejich rozdělení a konzervace,
jídelníček
příprava pokrmů, úprava pokrmů za
studena, způsoby tepelné úpravy,
základní postupy při přípravě pokrmů a
nápojů, zásady zdravé výživy

trh práce: profese, pracoviště, pracovní
činnosti, požadavky kvalifikační,
zdravotní, osobnostní
volba profesní orientace
možnosti vzdělávání, náplně učebních a
studijních oborů, informace o dalším
vzdělávání
zaměstnání:způsoby vyhledávání,
pohovor u zaměstnavatele, problémy
nezaměstnanosti, úřad práce, práva a
povinnost v pracovním poměru
podnikání a jeho formy, drobné a
soukromé podnikání
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5.18.11. PRACOVNÍ ČINNOSTI – chlapci: 9. ročník
Ročníkové výstupy

Učivo

Osobnostní a sociální
výchova
zásady bezpečnosti a hygieny při práci a Osobnostní rozvoj
ochrana zdraví při práci s nástroji a
 kreativita - In
nářadím
 seberegulace a
sebeorganizace - In
první pomoc při úrazu
technický náčrt, výkres a návod
Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
poznávání technických
souvislostech
materiálů(dřevo,kovy a plasty), jejich
objevujeme Evropu a
vlastnosti a použití
svět - In
nástroje, nářadí a jejich bezpečné
používání
Multikulturní výchova
 lidské vztahy - In
 etnický původ - In

Žák by měl:

Práce s technickými materiály

 dodržovat
bezpečnost práce a
hygienu při práci s
nástroji a nářadím
 pracovat podle
slovní instrukce a
náčrtu nebo
výkresu
 orientovat se v
pracovních
postupech a
návodech
 řešit jednoduché
technické úkoly s
vhodným výběrem
materiálů,
pracovních
nástrojů a nářadí
 vyrábět výrobky
z různých
materiálů
 samostatně zvládat
zákl. pracovní
operace a
organizovat svoji
pracovní činnost



Žák by měl:

Práce s ostatními materiály







Environmentální
výchova
 lidské aktivity a
problémy životního
prostředí - In



tradice a řemesla




základní pracovní operace
pracovní postup

 rozlišovat různé

druhy materiálů a
znát jejich

vlastnosti
 dovést pracovní
postupy k
finálnímu výrobku
 dodržovat zásady
hygieny a
bezpečnosti práce,
poskytnout pomoc
při drobném úrazu

Průřezová témata

netechnický materiál(textil, vosk,
sušené rostliny, keramická hlína…)
výroba výrobků
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mediálních sdělení a
reality - In
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Žák by měl:

Práce montážní a demontážní

 zvládat montáž
složitějších
výrobků dle
návodu
 provádět údržbu
některých
předmětů a
zařízení
 dodržovat
bezpečnostní
předpisy a
poskytnout první
pomoc při úrazu



Žák by měl:

Pěstitelské práce, chovatelství

 používat vhodné
pracovní postupy a
pomůcky při
pěstování různých
rostlin, provádět
údržbu pracovních
nástrojů
 pečovat o
nenáročné rostliny
 dodržovat
bezpečnost,
hygienu a
poskytnout první
pomoc při
drobném úrazu
způsobeném
zvířaty či při styku
s jedovatými
rostlinami
 prokázat základní
znalost chovu
drobných zvířat a
zásad bezpečného
kontaktu s nimi






sestavení jednoduchého modelu dle
plánku, návodu,předlohy, schématu
nebo náčrtu ze stavebnice a jeho
demontáž

půda, základní a předseťové zpracování
půdy, výživa a ochrana rostlin
zelenina, osivo a sadba, podmínky a
zásady pěstování zeleniny
ovocné rostliny, jejich druhy a
pěstování




pokojové květiny, květiny v interiéru a
exteriéru, jednoduchá vazba květin a
její aranžování
léčivé rostliny, koření
jedovaté rostliny



chov zvířat v domácnosti

Žák by měl:
Provoz a údržba domácnosti
 provádět
 finance a provoz domácnosti: rozpočet,
jednoduché
příjmy, výdaje a platby, placení
operace platebního
v hotovosti a bezhotovostně
styku
 úspora energií a vody
 být veden k
šetrnosti
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 ovládat různé

pracovní činnosti
v domácnosti a
používat vhodné

prostředky

 orientovat se v
návodech k
běžným
spotřebičům
 správně zacházet s
nástroji, nářadím a
zařízením
 dodržovat
bezpečnost a
hygienu,
poskytnout první
pomoc při úrazu
elektrickým
proudem nebo
chemikálií
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údržba v domácnosti: údržba a úklid,
prostředky, postupy, bezpečné
používání čistících prostředků
údržba oděvů a textilií
elektrické spotřebiče:funkce, použití,
ovládání, ochrana a údržba, bezpečný
provoz, první pomoc při úrazu el.
proudem a chemikálií

Žák by měl:

Příprava pokrmů

 dodržovat
základní principy
stolování
 dodržovat zásady
hygieny a
bezpečnosti při
práci
 bezpečně
obsluhovat
vybrané spotřebiče
 poskytnout první
pomoc při
drobném úrazu v
kuchyni
 připravit pokrm
podle postupu a v
souladu se
zásadami zdravé
výživy



úprava stolu a stolování, jednoduché
prostírání, obsluha a chování u
stolu,slavnostní stolování, úprava
jídelního stolu



vybavení kuchyně, pořádek a čistota,
bezpečnost a hygiena provozu



potraviny, jejich rozdělení a
konzervace, jídelníček
příprava pokrmů, úprava pokrmů za
studena, způsoby tepelné úpravy,
základní postupy při přípravě pokrmů a
nápojů, zásady zdravé výživy

Žák by měl:

Svět práce

 mít přehled o
učebních oborech
a středních
školách





trh práce: profese, pracoviště, pracovní
činnosti, požadavky kvalifikační,
zdravotní, osobnostní
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 posoudit své
možnosti v oblasti
profesní, případně
pracovní orientace
s přihlédnutím k
potřebám běžného
života
 využít profesní
informace a
poradenské služby
při výběru dalšího
vzdělávání
 prokázat v
modelových
situacích
prezentaci své
osoby při ucházení
se o zaměstnání
 být seznámen s
možnostmi využití
poradenské
pomoci v případě
neúspěšného
hledání
zaměstnání
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volba profesní orientace
možnosti vzdělávání, náplně učebních a
studijních oborů, informace o dalším
vzdělávání
zaměstnání:způsoby vyhledávání,
pohovor u zaměstnavatele, problémy
nezaměstnanosti, úřad práce, práva a
povinnost v pracovním poměru
podnikání a jeho formy, drobné a
soukromé podnikání
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6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy
6.1. Pravidla hodnocení žáků
6.1.1.

Obecné zásady pro hodnocení žáků

Hodnocení žáků upravuje příslušná vyhláška v platném znění – Hodnocení žáků se
speciálními potřebami.
- cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu (vyhodnotit a
shrnovat výsledky práce žáků)
- pro hodnocení v jednotlivých ročnících používáme klasifikaci, pouze na žádost rodičů a
doporučení Pedagogicko – psychologické poradny lze u žáka použít hodnocení slovní.
- podrobněji je hodnocení a klasifikace rozpracována v klasifikačním řádu školy, který je
součástí školního řádu a je volně k nahlédnutí.
- sledujeme a hodnotíme individuální pokrok každého žáka

6.1.2.

Kritéria pro hodnocení

- zvládnutí výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů v jednotlivých ročnících
- úrověň získaných vědomostí a dovedností
- vynaložení úsilí, snaha
- schopnost řešit problémové situace
- úroveň komunikačních dovedností
- schopnost vykonávat činnosti smysluplně
- míra zodpovědnosti a tolerance
- změny v chování, postojích a dovednostech v souladu s výukovými výstupy
(kompetencemi)

6.1.3.

Formy ověřování

Způsob získávání podkladů:
1) Samostatná práce - písemná práce
- ústní zkoušení
- zpracování daného úkolu
- úprava sešitů, domácích úkolů
2) Skupinové práce - ve skupině hodnocen vždy každý samostatně.
- zapojení ve skupině s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem
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Základní pravidla

- prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován stupni 1- 5 (viz. klasifikační řádu
- známka z hodnocení prospěchu nezahrnuje hodnocení chování
- do klasifikace se promítá hodnocení úrovně dosažených vědomostí, dovedností, postup a
práce s informacemi a tvořivost žáka
- hodnocení by mělo probíhat průběžně v celém časovém období
- v případě zhoršení prospěchu se informují zákonní zástupci dítěte
- kontrolní práce se zakládají do složky žáka
- sebehodnocení – vedeme žáka k posouzení svých schopností
- stupně hodnocení práce v zájmových útvarech - pracoval úspěšně
- pracoval
- nepracoval
- celkové hodnocení se na vysvědčení vyjadřuje stupni - prospěl s vyznamenáním
- prospěl
- neprospěl

6.1.5.

Chování

- hodnocení chování se odvíjí od dodržování školního řádu a je blíže specifikováno
v klasifikačním řádu
- hodnotí se chování žáka ve škole, na akcích školy, reprezentaci školy (provádí tř. učitel po
dohodě s vyučujícími, případně pedagogickou radou)
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6.2. Autoevaluace školy
Hlavním cílem autoevaluace je zjištění přinášející informace o tom, jaké jsou podmínky
k výuce, výsledky vzdělávání, jaká je spolupráce s jinými organizacemi. Tyto informace
slouží jako zpětná vazba, prostřednictvím níž jsou vyvozovány kroky vedoucí k zefektivnění
procesu výuky. V procesu autoevaluace lze využívat standardizovaných testů. Některé
hodnotící postupy jsou prováděny průběžně, některé v šestiměsíčních nebo ročních
intervalech. Dílčí zprávy autoevaluace budou přílohou výroční zprávy školy. Oblasti, cíle a
metody evaluace jsou shrnuty v následujících tabulkách.

6.2.1.

Podmínky ke vzdělávání

Cíle
ověřit funkčnost základního
vybavení školy
• Vybavení odborných
učeben a předmětových
komisí pomůckami
• Vybavení školy výpočetní
technikou
• Vybavení sportovním
nářadím a náčiním
• Analýza uspokojování
potřeb jednotlivých
žadatelů
Prověřit ekonomické podmínky
školy
• Nakládání s rozpočtem
(investice, příjmy, priority
pro další období)
• Porovnat dlouhodobý
záměr zřizovatele
s postupem školy

6.2.2.

Evaluační metody, výstupy evaluace
•
•

•

Termín

Dotazníkové šetření v rámci
metodického zařízení
Rozbor a plán pro další
období provádí vedení školy
po projednání v pedagogické
radě

Rozbor zprávy o
hospodaření, porovnání
s dlouhodobým záměrem
zřizovatele – provádí vedení
školy v pedagogické radě

•

1 x ročně

•

2 x ročně

Průběh vzdělávání

•

Analyzovat pestrost a
vhodnost používaných
metod výuky

•

Rozbor hospitační činnosti
za uplynulé období –
provádí vedení školy

•

2 x ročně

•

Analyzovat kvalitu
odvedené práce
jednotlivými učiteli
Rozebrat a posoudit
organizaci školního roku

•

Rozbor hospitační činnosti

•

2 x ročně

•

Rozbor zařazených
doplňkových akcí
pořádaných školou – přínos,

•

průběžně

•
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•

•

Analyzovat všechny
okolnosti pro sestavení
rozvrhu hodin a
posouzení jeho vhodnosti
Analyzovat podporu
školy žákům
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•

•
•

•

Analyzovat spolupráci
s rodiči a dalšími
institucemi

6.2.3.
•

•
•

negativa, plán – závěrečná
zpráva z metodických
zařízení
Rozbor provádí vedení
školy

Rozbor využívání IVP –
provede vedení školy
Po projednání
v pedagogické radě je
stanoven postup pro další
období
Rozbor třídních schůzek zpráva na pedagogické radě
Rozbor spolupráce školy
s ostatními institucemi –
provede vedení školy na
pedagogické radě

1 x ročně

•

1 x ročně

•

4 x ročně

Výsledky vzdělávání

Posoudit výsledky vzdělávacího
procesu v oblasti vědomostí žáků

6.2.4.

•

•

Rozbor úspěšnosti absolventů
v přijímacím řízení na OU – zpráva
výchovné poradkyně –projednáno na
pedagogické radě

Rozbor zápisů z porad pedagogické
rady a z provozních porad – provede
vedení školy
Rozbor provede vedení školy – po
projednání v pedagogické radě
písemná zpráva s výhledem na příští
období
Rozbor a stanovení priorit pro další
období provede vedení školy na
pedagogické radě
Rozbor mechanizmu přidělování
osobních ohodnocení, příplatků a
odměn– podněty, připomínky budou
zpracovány na metodických
zařízeních
Anonymní dotazníkové šetření pro
učitele – rozbor provede a priority

Řízení školy

•

Analyzovat účinnost řídícího systému

•

•

Analyzovat personální situaci ve
škole

•

•

Analyzovat profesní a odborný rozvoj
učitelů

•

•

Analyzovat systém odměňování
učitelů

•

•

Posoudit kvalitu práce vedení školy
při organizaci výchovně vzdělávacího

•
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procesu
•

6.2.5.

stanoví pedagogická rada po
projednání v metodických zařízeních
Autoevaluační dotazník vedení školy
– provede pověřený pracovník školy
a porovná se závěrem pedagogické
rady – písemná zpráva

Výsledky práce školy

•

Posoudit výsledky práce školy za
uplynulé období

•

•

Analyzovat vnímání školy jinými
institucemi

•
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Rozbor výsledků provede vedení
školy a po projednání v pedagogické
radě jsou stanoveny priority pro další
období
Dotazníkové šetření v odborných
učilištích, na Úřadu práce a na
OSPOD – projednání na pedagogické
radě – vytvoří pověřený pracovník
školy
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