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1.1 Volitelné předměty
Domácnost
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

0+1

Charakteristika předmětu
Předmět domácnost se vyučuje jako volitelný předmět v 9. ročníku v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně.
Vzdělávání směřuje k
- získání základních pracovních dovedností a návyků v činnostech v domácnosti, vedení domácnosti apod.
- osvojování správné volby a postupu práce
- osvojení a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, základů organizace
a plánování práce
- získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného postoje k vlastní činnosti a její kvalitě
V předmětu domácnost se prolínají průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova - orientovat se v sobě samém, rozvíjet dovednosti a schopnosti, dobré vztahy
k sobě samému, k dalším lidem a k životnímu prostředí
Enviromentální výchova - pozorovat a popisovat okolní prostředí, získávat informace o ekologické problematice,
získané poznatky kriticky zvažovat a domýšlet možné důsledky, třídění odpadů, zlepšování okolního prostředí.
Výchova demokratického občana - zásady slušnosti, tolerance a odpovědného jednání, řešení problémů
samostatně a odpovědně, společně komunikovat, podporovat aktivitu a spolupracovat
Mediální výchova - schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z médií (tisk, rozhlas,
televize, internet)
Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjí klíčové kompetence žáků.
Kompetence k učení
Žák - poznává smysl a cíl učení
- má pozitivní vztah k učení prostřednictvím zadávaných úkolů v rámci výuky
- umí posoudit vlastní pokrok
- kriticky zhodnotí výsledky své práce a diskutuje o nich
Kompetence k řešení problémů
Žák - promýšlí pracovní postupy praktických cvičení
- při řešení se učí chápat, že se při práci budou setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení
- poznatky aplikuje v praxi
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Kompetence komunikativní
Žák - se učí správnému technologickému postupu při práci
- při komunikaci používá správné technické názvosloví
- využívá informační zdroje k získání nových poznatků
Kompetence sociální a personální
Žák - účinně spolupracuje ve skupině
- v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
- respektuje zkušenosti druhých lidí
Kompetence občanské
Žák - respektuje pravidla při práci
- dokáže přivolat pomoc při zranění
- chápe základní ekologické souvislosti
- chrání a oceňuje naše kulturní tradice a historické dědictví
Kompetence pracovní
Žák - dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla při práci
- používá bezpečně a účinně nástroje, vybavení
- dodržuje technologický postup a pravidla, plní povinnosti, myslí na ochranu svého zdraví a zdraví druhých
- dbá na ochranu životního prostředí
- své znalosti využívá v běžné praxi

9. ročník
0+1 týdně, P

Provoz a údržba domácnosti
Očekávané výstupy
Žák:
• má představu o nutných finančních výdajích na chod
domácnosti během měsíce
• sestaví přehled praktických rad, jak je možné v
domácnosti ušetřit
• připraví si vlastní rozpočet pro hospodaření s kapesným
• uvědomuje si důležitost úklidových prací s ohledem na
zdraví
• navrhne plán víkendového úklidu
• popíše způsob údržby běžných domácích spotřebičů
• seznamuje se s čištěním běžných skvrn na textiliích
• žehlí různé typy oděvů a textilií
• seznamuje se s účelem různých čistících prostředků s
ohledem na jejich ekologičnost
• jmenuje televizní pořady, časopisy nebo knihy s tématem
údržby domácnosti
• připraví z nich informace o údržbě domácnosti
• uvede hygienické požadavky na bydlení
• má představu o nebezpečných místech v bytě z hlediska
provozu domácnosti rodiny s dítětem
• má představu o třídění odpadu v domácnosti
• zvládá základy poskytnutí první pomoci při úrazu, včetně
elektrickým proudem

Průřezová témata

Učivo
Ekonomika domácnosti
Úklid domácnosti
Údržba běžně používaných spotřebičů
Údržba textilií a oděvů
Čistící prostředky
Drobná domácí údržba
Bezpečný provoz v bytě
Odpad a jeho ekologická likvidace
První pomoc při úrazu

přesahy do učebních bloků:
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9. ročník
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

Kuchyně jako pracovní prostředí
Očekávané výstupy
Žák:
• používá základní kuchyňský inventář a bezpečně
obsluhuje základní spotřebiče
• má představu o předpisech a hygienických pravidlech
• dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany při práci
• zná zásady první pomoci při úrazu v kuchyni

Průřezová témata

literatura

Učivo
Základní vybavení kuchyně
Bezpečnost a hygiena provozu
První pomoc při úrazech v kuchyni

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

Příprava pokrmů
Očekávané výstupy
Žák:
• má znalosti o výživě člověka, potravě
• sestaví jednodenní jídelníček
• má představu o základních činnostech přípravy pokrmů
• volí správnou odpovídající technologii

Průřezová témata

literatura

Učivo
Zásady správné výživy
Vhodná sestava jídelníčku
Nákup a skladování potravin
Úpravy tepelné, za studena
Polévky, omáčky, saláty, pečivo, úpravy masa

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

Úprava stolu a stolování
Očekávané výstupy
Žák:
• ovládá základní principy stolování a obsluhy u stolu
• ovládá základy společenského chování při stolování

Průřezová témata

literatura

Učivo
Stolování, inventář, prostírání

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní
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Seminář a praktikum ze zeměpisu
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

0+1

Charakteristika předmětu
Předmět Seminář a praktikum ze zeměpisu je koncipován jako volitelný předmět a bude vyučován v devátém
ročníku jednu hodinu týdně. Navazuje na povinný předmět zeměpis. Cílem tohoto předmětu je rozšířit žákům
základní vědomosti a dovednosti v oblasti zeměpisu.
Výuka předmětu se bude realizovat v odborné počítačové učebně, v kmenové třídě a v terénu. Žáci budou
využívat všechny dostupné pomůcky nutné pro jejich práci.
Předmět Seminář a praktikum ze zeměpisu má vytvořen svůj vlastní obsah.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
- zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých metod poznávání (pozorování, měření)
i různých metod racionálního uvažování
- potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, správně otázky formulovat a hledat
na ně adekvátní odpovědi
- posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných dat
- zapojování se do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, ke svému zdraví i zdraví
ostatních lidí
- porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí
- uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, včetně co nejširšího
využívání jejich obnovitelných zdrojů
- k utváření dovedností vhodně se chovat v situacích ohrožujících zdraví, životy, majetek nebo životní prostředí
lidí

Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí
Výuka přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto:
Kompetence k učení: Žák se učí samostatnému získávání, zpracování a vyhodnocování informací vhodnými
metodami, dokáže vyvodit souvislosti mezi jednotlivými jevy v přírodní i socioekonomické sféře, dokáže je
přiřadit k vyššímu celku, učí se správně užívat odbornou terminologii tím, že dbáme na správné užívání
geografických termínů, zadáváme úkoly ve formě problémů, vedeme žáky k analýze jednotlivých situací, dáváme
podněty k pozorování přírodních jevů, zadáváme vhodná témata k samostatnému zpracování s využitím různých
informačních zdrojů.
Kompetence k řešení problémů: Žák kriticky myslí, dokáže na základě získaných poznatků provést analýzu
problému, popřípadě sám problém stanovit a s využitím vlastních zkušeností nebo dle návodu vyřešit. Žáka
vedeme ke správnému kladení otázek, vyvozování příčinných souvislostí, navozujeme modelové situace z oblasti
geografické sféry. Popřípadě zprostředkujeme žákům reálné problémy z těchto oblastí, zadáváme žákům
praktické úkoly, vyvoláváme diskuzi k daným tématům.
Kompetence komunikativní: Žák dokáže s využitím správné terminologie ve správné logické posloupnosti
formulovat své myšlenky, názory a získané poznatky, prezentovat výsledky svých pozorování a řešení problémů,
spolupracuje se spolužáky na skupinových úkolech tím, že diskutuje a obhajuje svůj názor.
Kompetence sociální a personální: Žák dokáže aktivně pracovat ve skupině, zapojí se do dělby práce a následné
kooperace, respektuje názory druhých tím, že zadáváme úkoly pro skupinovou práci, dbáme na udržení
přátelského prostředí.
Kompetence občanské: Žák pochopí a bude schopen využít v praxi ekologické souvislosti mezi jednotlivými
složkami krajinné sféry a vlivu člověka na ně, např. problematika znečištění ovzduší, nedostatku pitné vody,
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kontaminace půdy, pozná problémy obyvatel jiných částí světa, pochopí nutnost humanitární pomoci, prohloubí
svůj vztah k ČR jako své vlasti tím, že uskutečňujeme zeměpisné exkurze.
Kompetence pracovní: Žák získává informace pozorováním, matematickými výpočty, měřením, používá různé
typy materiálů - texty, mapy, grafy, diagramy, při práci dodržuje stanovená pravidla, zachází šetrně se svěřenými
pomůckami, dbá na čistotu pracovního prostředí tím, že stanovíme pravidla pro práci, zadáváme praktické úkoly
týkající se pozorování a měření různých přírodních jevů.

9. ročník
0+1 týdně, P

Úvod
Očekávané výstupy
Žák:
• používá s porozuměním základní pojmy
• vyhledává informace z různých zdrojů a posuzuje jejich
vypovídací hodnotu

Průřezová témata

Učivo
Informační a dokumentační zdroje v geografii - odborná
literatura
- časopisy
- internetové adresy

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Informační a komunikační technologie
6. ročník
Informace a komunikace
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

Praktická topografie při pohybu v terénu, bezpečnost
Očekávané výstupy
Žák:
• vytváří jednoduché mapy, grafy a diagramy
• načrtne vlastní plánek v konkrétní krajině
• vymezí a lokalizuje v mapách hlavní oblasti, uvádí jejich
hlavní lokalizační faktory

Průřezová témata

literatura

Učivo
Zásady pobytu v přírodě
Orientace v krajině, praxe s mapami
Azimut, situační náčrtky a plánky v krajině
Bezpečnost při pohybu a pobytu v přírodě

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd
SMILE verze 2.3.5

5

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s povinně volitelnými
předměty

Učební osnovy
Seminář a praktikum ze zeměpisu

RVP ZV Základní vzdělávání

9. ročník

Mapa a základy kartografie
Očekávané výstupy
Žák:
• používá s porozuměním pojmy:mapa, plán obsah,
měřítko, zkreslení map
• vnímá a používá mapy jako zmenšený a zjednodušený
rovinný obraz zemského povrchu
• rozlišuje druhy map podle jejich měřítka a obsahu
• aplikuje měřítko mapy na výpočet skutečných vzdáleností
na mapách
• čte a přiměřeně interpretuje informace z různých map
• vytváří jednoduché mapy, grafy a diagramy

Průřezová témata

literatura

Učivo
Mapa a základy kartografie
Práce s mapou
Zkreslení, měřítko,druhy map

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

Zeměpis cestovního ruchu
Očekávané výstupyUčivo
Žák:Všeobecné podmínky cestovního ruchu
Atraktivita turistických oblastí• vymezí a lokalizuje v mapách
hlavní oblasti, uvádí jejich
Plánujeme výlethlavní lokalizační faktory
Plánujeme zahraniční zájezd• uvádí, na které skupiny
obyvatelstva se orientují jednotlivé
Cestovní kancelářetypy cestovního ruchu
• prakticky se orientuje při činnostech s katalogy cestovníchPráce s jízdním řádem
kanceláří a jízdními a letovými řády
• připraví samostatně jednoduchý cestovní plán pro
skutečný výlet, zájezd
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Dějepis
7. ročník
Konflikty středověku
Středověká společnost
Raný novověk
8. ročník
Baroko
Umělecké směry II. poloviny 19.
století
Fyzika

9. ročník
Vesmír
Výtvarná výchova
Výtvarná kultura
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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9. ročník

Lidé a jejich činnost na Zemi
Očekávané výstupy
Žák:
• posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci
světové populace, její rozložení, strukturu, růst a pohyby
• zhodnotí na vybraných příkladech různorodost
multikulturního světa
• vymezí podstatné rozdíly mezi vyspělým tržním
hospodářstvím vyspělých států a ekonomikou málo
rozvinutých států
• zapojí se aktivně do diskuse
• dokáže vyjmenovat základní fakta týkající se rozdílných
podmínek pro průmysl a zemědělství

Průřezová témata

Učivo
Zeměpis obyvatelstva
Světové hospodářství- zemědělství, průmysl, doprava,
služby

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Dějepis
9. ročník
Život ve II. polovině 20. století
Občanská výchova
Globální svět, globální problémy
Přírodopis
Petrologie
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

Politický zeměpis
Očekávané výstupy
Žák:
• zdůvodní vznik velkého množství nových nezávislých
států
• srovná současnou politickou mapu světa s mapami
starými více let
• pojmenuje a vyhledá v mapách lokality aktuálních
ozbrojených konfliktů
• vyjádří osobní postoj k průvodním jevům ozbrojených
konfliktů, jakými jsou genocida a terorismus

Průřezová témata

Učivo
Hlavní změny na mapě světa
Zeměpis světových velmocí
Světová ohniska napětí

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Dějepis
9. ročník
Život ve II. polovině 20. století
Občanská výchova
Globální svět, globální problémy
Přírodopis
Petrologie
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní
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9. ročník

Geografický projekt
Očekávané výstupy
Žák:
• zapojí se aktivně do diskuse
• srozumitelně prezentuje své výsledky

Průřezová témata

Učivo
Náměty pro samostatné projekty - vybrané modelové
přírodní, společenské, politické, hospodářské
a environmentální problémy, možnosti jejich řešení
Postup při zpracování
Hodnocení práce

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

literatura

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

Technické činnosti
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

0+2

Charakteristika předmětu
Volitelný předmět Technické činnosti bude vyučován v 8. ročníku 2 hodiny týdně.
Výuka bude probíhat ve školní dílně, která je dostatečně vybavena pro plnění tohoto předmětu.
Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat,
organizovat a hodnotit pracovní činnosti samostatně i v týmu. Soustavně jsou vedeni k dodržování zásad
bezpečnosti a hygieny při práci.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v předmětu Technické činnosti směřuje k:
- uvědomělému dodržování bezpečnosti práce a řádu školní dílny
- získání orientace v pravoúhlém promítání těles
- vytvoření přehledu o materiálech (dřevo - aglomerové desky; plasty - termoplasty, reaktoplasty; s užitím
v praxi)
- získání nejzákladnějších pracovních dovedností při práci se dřevem (měření a orýsování, řezání, použití lepení,
povrchová úprava - moření), plasty (tvarování teplem) a kovy (plech - měření a orýsování, ohýbání)
- získání dovednosti umět měřit posuvným měřítkem
- zhotovování školních pomůcek
- provádění drobných údržbářských prací
- zhotovování výrobků pro zookoutek

Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí
Kompetence k učení
- žák vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné postupy, způsoby
- organizuje a řídí vlastní učení (práci)
- projevuje ochotu věnovat se dalšímu celoživotnímu vzdělávání
Kompetence k řešení problémů
- žák samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení
- ověřuje prakticky správnost řešení problémů
- sleduje vlastní pokrok

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s povinně volitelnými
předměty

Učební osnovy
Technické činnosti

RVP ZV Základní vzdělávání

Kompetence komunikativní
- žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu
- vyjadřuje se výstižně
Kompetence sociální a personální
- žák účinně spolupracuje ve skupině
- podílí se společně s učitelem na vytváření pravidel práce v týmu
- pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
Kompetence občanské
- žák se zodpovědně rozhoduje podle dané situace
- poskytne dle svých možností účinnou pomoc
- chová se zodpovědně v krizových situacích
Kompetence pracovní
- žák se učí bezpečně a účinně používat materiály, nástroje a vybavení, dodržovat vymezená pravidla, plnit
povinnosti a závazky

8. ročník
0+2 týdně, P

Úvod
Očekávané výstupy
Žák:
• dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a řád školní
dílny
• poskytuje první pomoc při úrazu nářadím a materiálem

Průřezová témata

Učivo
Seznámení se zařízením školních dílen
Řád školní dílny

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

Základy zobrazování
Očekávané výstupy
Žák:
• orientuje se v pravoúhlém promítání těles
• čte jednoduchý technický výkres (pohled zepředu, pohled
zleva, pohled shora)

Učivo
Pravoúhlé promítání
Čtení jednoduchého technického výkresu (měřítko)

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s povinně volitelnými
předměty

Učební osnovy
Technické činnosti

RVP ZV Základní vzdělávání

8. ročník
Průřezová témata

literatura

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

Práce se dřevem
Očekávané výstupy
Žák:
• orientuje se v základních materiálech vyráběných ze
dřeva s ohledem na jejich užití v praxi (aglomerované
desky - sololit, hobra, dřevotřískové desky,
dřevocementové desky, ...)
• pracuje podle pracovního postupu (podle technické
dokumentace zhotoví výrobek)
• zvládá v nejjednodušších požadavcích pracovní
dovednosti při práci se dřevem (řezání, vrtání, spojování
hřebíky a vruty, spojování plátováním, lepení, moření,
lakování)
• rozlišuje spojování dřeva hřebíky a vruty; dokáže je v
praxi vhodně používat

Průřezová témata

Učivo
Materiály vyrobené ze dřeva (aglomerované desky) - jejich
vlastnosti, užití v praxi
Řezání (čepovka, děrovka, rámová pila, používání
pokosnice)
Vrtání (hlubič, nebozez, kolovrátek, ruční vrtáky - špulíř,
hadovitý vrták)
Spojování hřebíky a vruty
Jednoduché spojování plátováním
Lepení (druhy lepidel)
Povrchová úprava (moření, lakování)
Zhotovování školních pomůcek, drobné údržbářské práce

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

Práce s plasty
Očekávané výstupy
Žák:
• orientuje se v základním rozdělení plastů (termoplasty,
reaktoplasty)
• pracuje podle pracovního postupu (podle technické
dokumentace zhotoví výrobek)
• zvládá v nejjednodušších požadavcích pracovní
dovednosti při práci s plasty (měření a orýsování, upínání
materiálu, řezání, pilování, tvarování teplem)

Průřezová témata

Učivo
Rozdělení plastů (termoplasty, reaktoplasty) - jejich
vlastnosti, užití v praxi
Ruční opracování plastů
Jednoduché tvarování teplem
Zhotovování výrobků pro zookoutek

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd
10

SMILE verze 2.3.5

ostatní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s povinně volitelnými
předměty

Učební osnovy
Dramatická výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

8. ročník

Práce s kovy
Očekávané výstupy
Žák:
• orientuje se v základních druzích technických kovů a slitin
s ohledem na jejich užití v praxi (ocel, litina; měď, hliník,
zinek, cín, olovo; bronz, mosaz, dural)
• měří posuvným měřítkem
• zvládá v nejjednodušších požadavcích základní pracovní
dovednosti při práci s plechem (měření a orýsování,
ohýbání, rovnání, stříhání)

Průřezová témata

Učivo
Druhy technických kovů (ocel, litina; měď, hliník, zinek, cín,
olovo) a slitin (bronz, mosaz, dural) - jejich vlastnosti, užití
v praxi
Rozdělení oceli (konstrukční, nástrojová) - její vlastnosti,
užití v praxi
Měření posuvným měřítkem
Materiály vyrobené z technických kovů (plech)
Práce s plechem (měření a orýsování, ohýbání, stříhání)
Drobné údržbářské práce

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
materiály, pomůcky

literatura

didaktická technika

ostatní

Dramatická výchova
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

0+1

Charakteristika předmětu
Dramatická výchova je realizována jako povinně volitelný předmět v 7. ročníku v rozsahu 1 vyučovací hodiny
týdně. Výuka probíhá ve větším volné prostoru (gymnastický sál).
Dramatická výchova je založena na učení prostřednictvím jednání a osobní zkušenosti, na prozkoumávání
a poznávání vlastní osobnosti i mezilidských vztahů.
Dramatická výchova se soustřeďuje zejména na rozvoj složky osobnostní a sociální.
Osobnostní (individuální) rozvoj je zaměřen na uvolnění a soustředění, na odstraňování zábran a na schopnost
sebeobjevování. Obohacují se pohybové dovednosti, zdokonaluje se mluvní projev a rozvíjí se tvořivost.
Sociální rozvoj spočívá v prohlubování sociální komunikace verbální i neverbální, ve zvyšování skupinové
citlivosti a dynamiky.
Jádrem dramatické výchovy je dramatická (námětová) hra, při níž žáci vstupují do jiných sociálních rolí, něž jsou
jim vlastní, čímž získávají vhled do toho, jaká rozlišná řešení, postoje, potřeby a přání jsou s nimi spojeny.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v oboru dramatická výchova směřuje k:
- všestrannému rozvoji tvořivosti, představivosti a fantazie
- samostatnému a osobitému myšlení a k ochotě kultivovaně a srozumitelně formulovat své myšlenky
- rozvoji spolupráce a porozumění ve skupině
- rozvoji komunikativních dovedností verbálních i neverbálních, včetně umění naslouchat druhým lidem
- sebepoznání a vytvoření pocitu osobní jistoty
- zvyšování zájmu o umění a kulturu
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
- žák se účastní dramatické hry, její výsledky posoudí a vyvodí závěry pro využití v dalším životě

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s povinně volitelnými
předměty

Učební osnovy
Dramatická výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

Kompetence k řešení problémů
- žák se účastní dramatické hry, která nastoluje problémové situace ve škole i mimo ni, na základě svých
zkušeností plánuje, popřípadě provádí řešení
- žák volí vhodné způsoby řešení problémových situací nastolených v dramatické hře z pohledu různých
sociálních rolí, do nichž vstupuje
Kompetence komunikativní
- žák kultivovaně a srozumitelně vyjadřuje své myšlenky a pocity, rozvíjí svou slovní zásobu a zdokonaluje svůj
mluvní projev
- žák dává prostor názorům druhých lidí, naslouchá jim
- žák komunikuje takovým způsobem, který přispívá k rozvoji spolupráce a porozumění ve skupině
Kompetence sociální a personální
- žák spolupracuje ve skupině a přijímá pravidla hry
- žák dává prostor druhým lidem k vyjádření vlastních názorů, předvedení vlastních výsledků činností, čímž
rozvíjí dobré vztahy ve skupině
- žák oceňuje práci, názory a myšlenky druhých, snaží se pochopit význam jinakosti řešení stejné situace a vzít si
z něj pro sebe poučení
- žák prohlubuje poznání sebe sama, vytváří si pocit osobní jistoty a zdravého sebevědomí
Kompetence občanské
- žák v dramtické hře vstupuje do různých rolí, čímž se vciťuje do myšlení a prožívání jiných lidí
- žák podle svých možností a schopností účinně pomáhá druhým a zapojuje se do řešení různých problémových
situací
- žák si vytváří pozitivní postoj k divadlu a literatuře prostřednictvím aktivního zapojení do tvůrčí dramatické
práce vycházející z literárních předloh
Kompetence pracovní
- žák dodržuje pravidla práce a podílí se na jejich utváření
- žák se při práci chová tak, aby neohrozil zdraví své i zdraví ostatních

Průřezová témata pokrývaná předmětem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Tématické okruhy
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
Mezilidské vztahy
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
Kreativita
Kooperace a kompetice

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s povinně volitelnými
předměty

Učební osnovy
Dramatická výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

7. ročník

7. ročník
0+1 týdně, P

Psychosomatické dovednosti
Očekávané výstupy
Žák:
• používá základy správné práce s dechem
• dbá na správnou artikulaci
• obohacuje svou slovní zásobu
• zvyšuje svou mluvní plynulost
• používá správné držení těla
• osvojuje si prostorové cítění
• osvojuje si rytmus
• používá pohyb jako hlavní výrazový prostředek

Průřezová témata

Učivo
Ekonomie dechu
Artikulace
Ortoepie
Držení těla - těžiště
Rytmus
Prostor
Pantomima

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
Kreativita
Komunikace

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

Herní dovednosti
Očekávané výstupy
Žák:
• dodržuje pravidla hry
• vytváří pravidla pro určité herní situace
• rozlišuje své vlastní jednání od jednání v roli
• vstupuje do různých rolí z běžného života
• v roli přirozeně jedná, vyhýbá se karikování, šaškování a
povrchnosti

Průřezová témata

Učivo
Pravidla hry
Vstup do role
Hra v roli
Zvnitřnění role

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Kreativita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s povinně volitelnými
předměty

Učební osnovy
Dramatická výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

7. ročník

Sociálně komunikační dovednosti
Očekávané výstupy
Žák:
• účastní se dramatických her a strukturovaných dramat s
výraznými aktuálními tématy a konflikty
• vstupuje do rolí různých postav v příběhu a podle toho
jedná
• pojmenovává důsledky jednání jednotlivých aktérů
příběhu
• hledá spojitost mezi prožitým příběhem a svým vlastním
životem

Učivo
Komunikace v běžných životních a herních situacích
Dramatická hra
Strukturované drama
Živý obraz
Řešení konfliktů jednáním postav
Reflexe a sebereflexe

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Kreativita

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

Mezilidské vztahy
Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika

literatura

6. ročník
Komunikace
7. ročník
Komunikace
8. ročník
Komunikace
Občanská výchova

8. ročník
Komunikace
7. ročník
Komunikace
6. ročník
Komunikace

Osobnostní a sociální rozvoj
materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

Proces dramatické tvorby
Očekávané výstupy
Žák:
• aktivně se podílí na práci ve skupině
• tvoří drobné jevištní situace
• prezentuje svou práci bez šaškování a se znalostí
základních pravidel pro předvádění jevištního tvaru
• sleduje pozorně práci jiných žáků
• stává se kultivovaným divákem
• vyjadřuje názory na zhlédnuté prezentace a hodnotí je

Průřezová témata

Učivo
Spolupráce ve skupině
Práce na postavě
Práce s předmětem (loutkou)
Dramatizace
Prezentace
Reflexe

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
Poznávání lidí
Komunikace
Kooperace a kompetice
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s povinně volitelnými
předměty

Učební osnovy
Informatika

RVP ZV Základní vzdělávání

Informatika
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

0+1

0+2

Charakteristika předmětu
Předmět INFORMATIKA je koncipován jako povinně volitelný předmět a je vyučován v 7. ročníku jednu
vyučovací hodinu a v 9. ročníku dvě vyučovací hodiny týdně. Předmět navazuje na povinný předmět Informační
a komunikační technologie v 5. a 6. ročníku. Jeho cílem je rozšířit žákům základní vědomosti a dovednosti
v oblasti IKT o další možnosti využití hardware a SW aplikací, které jsou k dispozici ve škole.
Výuka předmětu se realizuje v odborné počítačové učebně.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti:
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
- poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a komunikačních
technologií
- porozumění toku informací počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním,
vyhledáváním a praktickým využitím
- schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení
- porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů
- tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce
- pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů
a procesů
- využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce
- respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání softwaru
- zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na Internetu či jiných médiích
- šetrné práci s výpočetní technikou

Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí.
Výuka Informatiky v návaznosti na předmět IKT přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků
zejména takto:
Kompetence k učení
Žák je veden k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií
v praktickém životě, pro toto poznávání využívat zkušeností s jiným SW, spolupracovat s ostatními žáky,
využívat literaturu apod. Žák se učí vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení, propojení
a systematizace je efektivně využívat v procesu učení. Učí se operovat s obecně užívanými termíny, znaky
a symboly užívanými v rámci IKT. Žák se učí vybírat a využívat pro efektivní učení vhodné způsoby, metody
a strategie, plánovat, organizovat a řídit vlastní práci. Vytváří se u něj pozitivní vztah k učení, je veden
k posouzení vlastního pokroku a k plánování si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalovat.
Kompetence k řešení problémů
Žák je veden k tvořivému přístupu při řešení samostatných prací a projektů. Učí se vnímat nejrůznější
problémové situace, promýšlet a plánovat způsoby řešení problémů a využívat k tomu vlastního úsudku
a zkušeností. Je veden k samostatnému řešení problémů a k volbě vhodných způsobů řešení. Získané vědomosti
a dovednosti využívá k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale
hledá konečné řešení problému. Učí se ověřovat prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy
aplikovat při řešení obdobných nebo nových problémových situací. Je schopen sledovat vlastní pokrok při
zdolávání problémů, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů umí zhodnotit.
Kompetence komunikativní
Žák se učí porozumět různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů a jiných běžně užívaných
informačních a komunikačních prostředků. Přiměřeně svému věku je schopen formulovat a vyjadřovat své
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myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřovat se výstižně a kultivovaně v písemném, ústním i grafickém
projevu. Je veden k využívání informačních a komunikačních prostředků a technologií pro kvalitní a účinnou
komunikaci s okolním světem. Některé práce odevzdává prostřednictvím elektronické pošty apod. Učí se
využívat získaných komunikativních dovedností k vytváření vztahů potřebných ke kvalitní spolupráci s ostatními
lidmi.
Kompetence sociální a personální
Žák je schopen účinně spolupracovat ve skupině, podílet se na práci skupiny a týmu. Přijetím nové role
v pracovní činnosti je schopen pozitivně ovlivňovat kvalitu společné práce.
Učí se utvářet příjemnou atmosféru v týmu, je veden k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě
potřeby umí poskytnout pomoc nebo o ni požádat. Učí se přispívat k diskusi, chápat potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňovat zkušenosti druhých lidí, respektovat různá hlediska
a čerpat poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají.
Kompetence občanské
Žák se učí chápat základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, seznamuje se se základními
vazbami na legislativu a zákony souvisejícími s IKT (SW pirátství, autorský zákon, ochrana osobních údajů, ©,
bezpečnost, hesla aj.).
Žák je veden ke kritickému zamyšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se může dostat prostřednictvím Internetu či
jinými komunikačními cestami. Při své práci se žák učí chránit a oceňovat naše tradice a kulturní i historické
dědictví, projevovat pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost. Je schopen respektovat
požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhodovat se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného
rozvoje společnosti.
Kompetence pracovní
Žák je veden k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s výpočetní technikou, dbá na
ochranu svého zdraví i zdraví druhých, ochranu životního prostředí i ochranu kulturních a společenských hodnot.
Učí se bezpečně a účinně používat materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla. Znalosti
a zkušenosti získané v předmětu IKT využívat v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost a svůj
další profesní růst. Je veden k základní orientaci v aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru
a k jeho realizaci, učí se chápat podstatu, cíl a riziko podnikání a přiměřeně svému věku rozvíjet své
podnikatelské myšlení.

7. ročník
0+1 týdně, P

Základy práce s počítačem
Očekávané výstupy
Žák:
• korektně zahajuje a ukončuje svou práci na počítači
• zdokonaluje svou práci s počítači ve školní síti
• porovnává etapy a trendy ve vývoji IKT
• používá pojmy hardware a software
• specifikuje nejběžnější součásti a zařízení počítačů a
chápe jejich funkci
• jednotlivé programy porovnává, zařazuje je do určité
kategorie (typu) a vyvozuje, k čemu slouží

Průřezová témata

Učivo
Úvod, základy práce, opakování z předmětu IKT
Vývoj počítačů
Hardware a software - rozšíření znalostí

přesahy do učebních bloků:
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7. ročník
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

Práce se složkami a soubory
Očekávané výstupy
Žák:
• zdokonaluje svou práci s počítači ve školní síti
• orientuje se ve stromové struktuře počítače
• zdokonaluje se ve vytváření složek či souborů, umí je
přejmenovat, zkopírovat či přesunout apod.
• učí se ukládat soubory do počítače, obnovovat je a
vyhledávat

Průřezová témata

literatura

Učivo
Základní pojmy - disk, složka, adresář, soubor, struktura
počítače
Práce se složkou či souborem - vytvoření, přejmenování,
kopírování, přesun a odstranění
Ukládání a vyhledávání dat v počítači

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

Počítačové sítě
Očekávané výstupy
Žák:
• učí se porozumět souvislostem vývoje počítačových sítí s
vývojem počítačů
• rozlišuje mezi počítačovou sítí lokální a rozsáhlou, umí
uvést příklady

Průřezová témata

Učivo
Popis základní počítačové sítě
Základní informace o typech počítačových sítí

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

Internet
Očekávané výstupy
Žák:
• učí se ukládat soubory do počítače, obnovovat je a
vyhledávat
• zdokonaluje své dovednosti v práci s Internetem
• porovnává význam základních služeb Internetu
• nalézá rozdíly mezi pojmy Internet a web
• stále intenzivněji využívá web jako vhodný zdroj informací
• rozvíjí své dovednosti a schopnosti při práci s webovými
stránkami
• k zadanému tématu nalézá vhodné informace, třídí je a
déle využívá

Učivo
Internet - základní pojmy, služby Internetu
- prohlížeče webových stránek
- pohyb po webu, vyhledávání informací
- ukládání z webu
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7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

Elektronická pošta = e-mail
Očekávané výstupy
Žák:
• zdokonaluje svou práci s elektronickou poštou, nalézá a
používá další služby poštovního klienta
• učí se využívat elektronickou poštu pro běžnou
komunikaci i pro odesílání souborů a různých materiálů

Průřezová témata

Učivo
Elektronická pošta a Internet
Běžné poštovní programy
Práce s poštovním programem - zprávy, přílohy, pošt. klient
apod.
Další možnosti programu (např. MS Outlook) - kontakty,
koncepty, kalendář, úkoly, poznámky aj.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
Komunikace
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

Textový editor
Očekávané výstupyUčivo
Žák:Textový editor MS Word
Práce s textovým editorem - základní okno dokumentu• aplikuje další funkce
textového editoru (formátování písma
- formátování dokumentua různých objektů, práce se souborem apod.)
- práce s textem• v textovém editoru navrhuje jednoduché dokumenty
- vkládání objektů(texty, plakáty, pozvánky, kalendáře aj.)
• přiměřeně věku dokáže upravit vzhled dokumentu- práce se soubory
- tabulky aj.• vytváří tabulky v textovém editoru a pracuje s nimi
Tvorba vlastního dokumentu podle zadání
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace

přesahy z učebních bloků:
Výtvarná výchova
8. ročník
Dekorativní práce

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Stavba mediálních sdělení
Tvorba mediálního sdělení
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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7. ročník

Tabulkový procesor
Očekávané výstupy
Žák:
• používá vhodný tabulkový kalkulátor a provádí v něm
jednoduché operace

Průřezová témata

literatura

Učivo
Tabulkový kalkulátor MS Excel
Základní postupy při práci v Excelu:
- buňka, sloupec, řádek
- listy, sešity
- tvorba tabulky a grafu
- práce se základními operacemi

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

Prezentace
Očekávané výstupy
Žák:
• navrhuje jednoduché prezentace s využitím dostupného
editoru

Průřezová témata

Učivo
Význam prezentace
Program MS PowerPoint - základní dovednosti při práci
s programem
- tvorba jednoduché prezentace

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

9. ročník
0+2 týdně, P
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9. ročník

Práce s počítačem
Očekávané výstupy
Žák:
• zdokonaluje a organizuje svou práci s počítači
• uvědomuje si etapy a trendy ve vývoji IKT
• vyvozuje pojmy hardware a software
• porovnává součásti a zařízení počítačů a stanovuje jejich
funkci
• jednotlivé programy zařazuje do určité kategorie (typu) a
vyvozuje, k čemu slouží

Průřezová témata

literatura

Učivo
Zdokonalení pojmů:
Hardware - věž (základní jednotka): základní deska,
procesor, pevný disk (HDD), operační paměť (RAM),
mechaniky, porty, karty aj.
- periferie: vstupní (klávesnice, myš, skener aj.)
a výstupní (monitor, tiskárna aj.) zařízení
Software - operační systémy
- aplikace (textové a grafické editory, výukové,
komunikační, zábavné aj. programy)
- utility, systémové utility
- antivirové a antispamové programy
- komprimační programy aj.

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

Počítačové sítě
Očekávané výstupy
Žák:
• vyvozuje souvislosti mezi vývojem počítačových sítí a
počítačů
• rozlišuje mezi počítačovou sítí lokální a rozsáhlou, umí
uvést příklady
• porovnává rozdíly mezi připojením typu pevná linka a
vytáčená linka

Průřezová témata

literatura

Učivo
Popis počítačové sítě
Sítě: - podle typu - LAN, MAN, WAN
- podle propojení - kabelový rozvod, bezdrátové aj.
- podle režimu připojení - vytáčená linka (Offline),
pevná linka (online)

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

Internet, práce s informacemi
Očekávané výstupy
Žák:
• organizuje svou práci s Internetem
• vyvozuje rozdíly mezi pojmy Internet a web
• stále intenzivněji využívá web jako vhodný zdroj informací
• k zadanému tématu se učí vyhledávat vhodné informace,
zpracovávat je a dále využívat

Učivo
Internet - služby Internetu
WWW = World Wide Web
Pohyb po webu
Vyhledávání informací v informačních zdrojích (web, e-mail,
encyklopedie, knihovny aj.)
Zpracování informací
Nebezpečí při práci s Internetem (kyberšikana,
kybergrooming, sexting, stalking a kyberstalking, hoax aj.)
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9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
Hodnoty, postoje, praktická etika
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
Fungování a vliv médií ve společnosti

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

Textový editor a tabulkový procesor
Očekávané výstupy
Žák:
• rozvíjí své dovednosti při tvorbě dokumentů (texty,
referáty, projekty aj.) a při práci s vhodným tabulkovým
kalkulátorem
• přiměřeně věku vytváří dokumenty a tabulky v textovém
editoru a pracuje s nimi
• vzájemně kombinuje práci v textovém editoru a
tabulkovém kalkulátoru

Průřezová témata

Učivo
Zdokonalování práce s textovým editorem a tabulkovým
procesorem:
- základní pravidla při práci s textem
- citace
- matematické aj. operace atd.
Tvorba vlastních materiálů podle zadání

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Stavba mediálních sdělení
Tvorba mediálního sdělení

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

Grafika
Očekávané výstupy
Žák:
• učí se pracovat se skenerem a s fotografiemi
• v běžném grafickém programu získaný materiál
dodatečně upravuje a pracuje s ním

Průřezová témata

literatura

Učivo
Práce se skenerem
Práce s fotografiemi z digitálního fotoaparátu a mobilního
telefonu
Formáty grafických dat
Úprava materiálů ve vhodném grafickém programu

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní
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9. ročník

Webové stránky
Očekávané výstupy
Žák:
• rozvíjí své dovednosti a schopnosti při práci s webovými
stránkami
• s využitím vhodného editoru navrhuje jednoduché webové
stránky

Průřezová témata

Učivo
Základy tvorby webových stránek ve vhodném editoru:
- jazyk HTML - vysvětlení principu a základů
- základní operace ve vhodném webovém editoru

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

literatura

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

Prezentace
Očekávané výstupy
Žák:
• navrhuje prezentace s využitím vhodného a dostupného
programu
Průřezová témata

Učivo
Program Power Point, příp. jiný prezentační program
Zhotovení prezentace podle zadání (dlouhodobý úkol
s využitím poznatků ze všech učebních bloků)

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení

materiály, pomůcky

literatura

didaktická technika

ostatní

Další cizí jazyk
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

0+2

0+2

0+2

Charakteristika předmětu
Německý jazyk jako další cizí jazyk patří mezi volitelné předměty. S výukou se začíná od 7. ročníku, a to vždy
s dvouhodinovou dotací. Výuka předmětu probíhá vždy v rámci každého ročníku zvlášť.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Předmět přispívá k objevování nových skutečností a jejich chápání. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci
žáků v rámci Evropy a světa. Pomáhá snižovat jazykové bariéry a umožňuje poznávat život lidí jiných zemí
a jejich kulturní tradice. Prohlubuje mezinárodní porozumění.
Formy a metody práce jsou voleny tak, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí.
Formy a metody realizace
vyučovací hodina - skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce textu (písemná, ústní),
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s povinně volitelnými
předměty

Učební osnovy
Další cizí jazyk

RVP ZV Základní vzdělávání

samostatná práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem a s autentickými materiály), hry, zpěv, krátkodobé
projekty
soutěže
Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí
Kompetence k učení:
- vybírá vhodné způsoby pro efektivní učení
- pracuje s dvojjazyčným slovníkem a slovníkem v učebnici
- využije znalosti základní slovní zásoby a mluvnických pravidel při vytváření jednoduchých projektů
- poznává smysl učení se němčině pro praktický život
- posoudí vlastní pokrok
Kompetence k řešení problémů:
- uplatňuje znalosti v běžných komunikačních situacích
- vyjádří myšlenku opisem, chybí-li slovní zásoba
- ověřuje si správnost řešení problémů v jazyk. příručkách
Kompetence komunikativní:
- naslouchá jednoduchému sdělení v německém jazyce
- zformuluje jednoduše myšlenky německy
- využívá dovednosti osvojené v německém jazyce k navázání kontaktu
Kompetence sociální a personální:
- účinně spolupracuje ve skupině
- v případě potřeby poskytne podle svých možností pomoc nebo o ni požádá
Kompetence občanské:
- respektuje názory druhých lidí
- seznamuje se s tradicemi a kulturou německy hovořících národů
Kompetence pracovní:
- používá různé materiály a jazykové příručky pro samostané studium

7. ročník
0+2 týdně, P

Vstupní audioorální kurz
Očekávané výstupy
Žák:
• rozumí běžným výrazům a vhodně je používá
• průběžně se seznamuje se spisovnou výslovností a
procvičuje ji
• rozumí pokynům při práci a dokáže na ně reagovat

Průřezová témata

literatura

Učivo
Abeceda, pozdravy, dny v týdnu, čísla do 20
Německá dívčí, chlapecká a zvířecí jména
Barvy, internacionalismy, jazykolamy
Jednoduché pracovní pokyny a instrukce

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s povinně volitelnými
předměty

Učební osnovy
Další cizí jazyk

RVP ZV Základní vzdělávání

7. ročník

Jmenuji se, bydlím, ...
Očekávané výstupy
Žák:
• rozumí jednoduché konverzaci a chápe její obsah a smysl
• naváže kontakt s konkrétní osobou
• postupně se učí klást a zodpovídat jednoduché otázky
• řeší jednoduché situace při seznamování

Průřezová témata

Učivo
Otázky a odpovědi, jednoduchý dotazník
Vykání, stručné sdělení, prosba o opakování
Zápor nicht, souhlas, nesouhlas
Otázky zjišťovací

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

Moje rodina
Očekávané výstupy
Žák:
• v jednoduchých větách vypráví o sobě, rodině
• popíše fotku
• vyplní jednoduchý formulář

Průřezová témata

literatura

Učivo
Přivlastňovací zájmena mein, dein, sein, ihr
Sloveso v přítomném čase v čísle jednotném
Představení členů rodiny, krátké vyprávění o rodině
Vazba ich mag, vazba von
Základní prostorová orientace

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

Kamarádi a mé nejbližší okolí
Očekávané výstupy
Žák:
• popíše osobu
• orientuje se v obsahu jednoduchého textu
• vyhledává odpovědi na otázku
• posuzuje správnost výpovědí vzhledem k výchozímu textu

Průřezová témata

Učivo
Předložka um
Popis osoby
Gern - am liebsten
Čtení s porozuměním

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s povinně volitelnými
předměty

Učební osnovy
Další cizí jazyk

RVP ZV Základní vzdělávání

7. ročník

Škola
Očekávané výstupy
Žák:
• popíše školní potřeby
• přeloží jednoduché věty z jednoho jazyka do druhého
• pracuje s dvojjazyčným slovníkem

Průřezová témata

literatura

Učivo
Školní věci
Určitý člen der, die, das; zápor kein
Příkaz, rozkazovací způsob
Otázka "Jak se to řekne německy?"

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

8. ročník
0+2 týdně, P

Koníčky
Očekávané výstupy
Žák:
• v jednoduchých větách vypráví o svých zálibách, o
činnostech během týdne
• písemně sestaví jednoduchý dopis, pozdrav, blahopřání,
pozvánku
• osvojuje si základní mluvnické jevy

Průřezová témata

literatura

Učivo
Časování sloves v přítomném čase
4. pád podstatných jmen po členu neurčitém
Telefonování, dopis

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

Mám počítač
Očekávané výstupy
Žák:
• popíše činnosti u počítače
• vypráví o domácích mazlíčcích
• rozumí tvarům slovesa haben v textu a tvoří správné tvary
• tvoří 4. pád neurčitého členu a zájmena kein

Průřezová témata

Učivo
Počítač a možnosti práce s ním
Časování slovesa haben v přítomném čase
4. pád podstatného jména s neurčitým členem a záporného
zájmena kein

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s povinně volitelnými
předměty

Učební osnovy
Další cizí jazyk

RVP ZV Základní vzdělávání

8. ročník
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

Kde a kdy?
Očekávané výstupy
Žák:
• poskytne informaci o časových údajích
• sestaví pozvánku na oslavu
• užívá čísel do 100
• provádí základní matematické úkony
• popíše místo, kde se nachází
• vyslovuje větu se správnou intonací a slova se správným
umístěním přízvuku

Průřezová témata

Učivo
Rok, roční období, měsíce, svátky
Předložka im a um v časových údajích
Určování času
Množné číslo některých podstatných jmen
Předložka in ve 3. pádě
Věta a její správná intonace - přízvuk v němčině

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

O prázdninách
Očekávané výstupy
Žák:
• sdělí místo pobytu
• vyjádří v jednoduchých větách cíl cesty
• požádá o vydání jízdenky
• zamluví si ubytování
• písemně sestaví krátký pozdrav z dovolené
• osvojuje si rámcovou konstrukci věty
• seznamuje se s psaním zeměpisných názvů
• tvoří 4. pád určitého a neurčitého členu
• časuje sloveso fahren

Průřezová témata

Učivo
Cestování, prázdniny
Vazba ich möchte
Předložka nach ve spojení se zeměpisnými názvy
Předložka in ve spojení se 4. pádem
Tvary slovesa fahren

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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Učební osnovy
Další cizí jazyk

RVP ZV Základní vzdělávání

9. ročník

9. ročník
0+2 týdně, P

Můj domov
Očekávané výstupy
Žák:
• vyslovuje a čte foneticky správně jednoduché texty
obsahující známou slovní zásobu
• rozumí jednoduché slovní zásobě a větám se vztahem k
osvojovanému tématu
• osvojuje si gramatické jevy a užívá je
• tvoří otázky k textu a vyhledává na ně odpovědi
• ústně reprodukuje text
• popíše svůj pokoj a dům, kde bydlí
• písemně charakterizuje svůj vysněný pokoj
• požádá o zapůjčení věci
• hovoří o činnostech během roku
• rappuje říkanku

Průřezová témata

literatura

Učivo
Dům, pokoje, vybavení
Předložky se 3. a 4. pádem
3. pád jednotného čísla podstatných jmen
Přivlastňovací zájmena ve 3. pádě
Časování nepravidelných sloves v přítomném čase (fahren,
laufen, lesen)
Časování sloves s odlučitelnou předponou v přítomném
čase (fernsehen)
Gib mir ...!

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

Jak se dostanu?
Očekávané výstupy
Žák:
• vyslovuje a čte foneticky správně jednoduché texty
obsahující známou slovní zásobu
• rozumí jednoduché slovní zásobě a větám se vztahem k
osvojovanému tématu
• osvojuje si gramatické jevy a užívá je
• zeptá se na směr cesty
• jednoduše popíše cestu
• přijme, odmítne pozvání
• napíše pozvánku
• seznamuje se s kulturními památkami Salzburku

Průřezová témata

literatura

Učivo
Obec
Předložky se 3. a 4. pádem
4. pád jednotného čísla podstatných jmen
Předložka "für"
4. pád osobních zájmen
Salzburg

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní
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Učební osnovy
Další cizí jazyk

RVP ZV Základní vzdělávání

9. ročník

Můj den
Očekávané výstupy
Žák:
• vyslovuje a čte foneticky správně jednoduché texty
obsahující známou slovní zásobu
• rozumí jednoduché slovní zásobě a větám se vztahem k
osvojovanému tématu
• osvojuje si gramatické jevy a užívá je
• reprodukuje vyslechnutý text
• charakterizuje své povinnosti
• připraví si a vede rozhovor
• vypráví písemně i ústně o průběhu svého dne

Průřezová témata

literatura

Učivo
Činnosti během dne
Nákupy
Potraviny, pokrmy
Přítomný čas "müssen"; rámcová konstrukce věty
Přítomný čas "helfen"
Časové údaje (vormittags, mittags, nachmittags)
Číslovky od 100

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

Můj týden
Očekávané výstupy
Žák:
• vyslovuje a čte foneticky správně jednoduché texty
obsahující známou slovní zásobu
• rozumí jednoduché slovní zásobě a větám se vztahem k
osvojovanému tématu
• osvojuje si gramatické jevy a užívá je
• posoudí obsahovou správnost výpovědi
• doplní chybějící údaje do textu
• popíše svůj týdenní program
• podá informace o své škole
• popíše, co se ve škole smí a co ne
• popíše svůj rozvrh hodin
• domluví si schůzku

Průřezová témata

literatura

Učivo
Časuje v přítomném čase "können, dürfen"; rámcová
konstrukce věty
Řadové číslovky
Neosobní podmět "man"

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

SMILE verze 2.3.5. Vlastníkem licence je IČ: 75027640
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných autorskoprávních nároků vůči porušiteli a
dále pak náhradu škody.

přesahy z učebních bloků:

ostatní
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