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1 Identifikační údaje

Název ŠVP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Motivační název

Vzděláním k budoucnosti

Datum

2.1.2007

Název RVP

RVP ZV Základní vzdělávání

Platnost

od 1. 9. 2007

Platnost

od 1.9.2010

Název školy

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd

Adresa

Navrátilova 321, 78355

IČ

75027640

Kontakty

ZŠ a MŠ Velký Újezd

Telefon

585358109

Fax

585358109

Email

skola@skolavelkyujezd.cz

www

skolavelkyujezd.cz

Zřizovatel

Městys Velký Újezd

Adresa

Olomoucká 15, 78355

IČ

00299677

Telefon

585 358 008, 585 358 071

Fax

585 358 107

Email

podatelna@velkyujezd.cz

www

http://www.velkyujezd.cz
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2 Charakteristika školy
Název ŠVP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Motivační název

Vzděláním k budoucnosti

Datum

2.1.2007

Název RVP

RVP ZV Základní vzdělávání

Platnost

od 1. 9. 2007

Platnost

od 1.9.2010

Úplnost a velikost školy
ZŠ a MŠ Velký Újezd je úplnou základní školou s 9 postupnými ročníky včetně předškolního zařízení a školní
družiny. Na 1. stupni je vždy jedna třída v 1. - 5. ročníku, na 2. stupni je zpravidla po 2 paralelních třídách v 6. 9. ročníku. Kapacita školy je 500 žáků, v současné době ji navštěvuje přibližně 250 žáků.
Budova základní školy se nachází v klidné lokalitě městyse Velký Újezd v blízkosti autobusové zastávky. Svým
umístěním ve střediskové obci je spádovou školou pro okolní obce např. Výkleky, Lazníky, Kozlov, Staměřice,
Daskabát. Jedná se o školu pavilonového typu s dostatečným množstvím odborných učeben, s odpočinkovými
zónami a s vlastními sportovišti.
Vybavení školy
Jedná se o prostornou a poměrně novou budovu z roku 1983, je atriového typu se dvěma pavilony. Ve škole jsou
k dispozici kromě kmenových učeben také odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu, jazyků a hudební
výchovy, dále dílny, cvičná kuchyně, počítačová učebna, ZOO koutek, knihovna, reedukační místnost a školní
družina se dvěma odděleními. V budově školy je rovněž společenský sál, který slouží zároveň jako školní jidelna
s obsluhou, kterou zajišťuje v rámci praxe SOU Velký Újezd.
Tělesné výchově slouží prostorná tělocvična, gymnastický sál, posilovna, sauna a venkovní sportovní areál
s antukovým atletickým oválem, travnatým fotbalovým hřištěm, dvěma univerzálními asfaltovými hřišti
a dalšími prostorami pro drobné pohybové aktivity.
V době volného času žáci využívají vnitřní atrium s pingpongovým stolem, hřištěm na petanque a kroket a s
oddychovou zónou. Na chodbách jsou umístěny basketbalové koše, stolní fotbaly, pingpongový stůl a kobercové
hry pro mladší děti.
Škola je vybavena standartním nábytkem a technickými pomůckami (počítače, meotary, kopírky, videa, DVD
přehrávače, videokamera, dataprojektor). Hygienické zázemí je na odpovídající úrovni a je průběžně
modernizováno.
K příjemné atmosféře přispívají zdařilé práce žáků (malby, výtvarná díla, projekty), květinová výzdoba, akvária
a terária s různými živočichy.

Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor je složený z vysokoškolsky vzdělaných pracovníků s příslušnou aprobací. Asi jednu třetinu
kolektivu tvoří muži. Součástí sboru je i jedna asistentka pedagoga a dvě vychovatelky školní družiny. Všichni
pedagogové si stále zvyšují osobní i odborný růst dalším vzděláváním. Aprobovanost, kladný vztah k dětem
a pedagogické práci i ochota se sebevzdělávat by měly být i nadále hlavním kritériem pro výběr učitelů na naší
škole.
Dlouhodobé projekty - pravidelné akce
V následujícím přehledu jsou uvedeny hlavní akce, které se pravidelně konají na naší škole, případně se jich naši
žáci pravidelně zúčastňují:
Akce společenské - např. setkání současných i bývalých zaměstnanců školy ke Dni učitelů, školní ples, pořádaný
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SRPŠ ve spolupráci s žáky i vyučujícími, oslavy Dne dětí a tradiční Vánoční besídka s jarmarkem. Žáci školy se
pravidelně zúčasňují divadelních představení a koncertů (dle nabídek), navštěvují a také spolupořádají různé
výstavy a přehlídky prací.
V rámci sportovních aktivit se konají např. tyto akce : Olympiáda žáků 1. stupně pro spádové školy, plavecký
výcvik žáků 1. stupně v olomouckém krytém bazénu a lyžařský výcvik žáků 7. ročníku (tradičně v Ludvíkově
u Vrbna pod Pradědem). Pravidelně se rovněž zúčastňujeme sportovních turnajů a soutěží žáků i učitelů v rámci
regionu i kraje (Kinderiáda, atletické závody, přespolní běh, florbal, košíková, volejbal, vybíjená apod.)
Každoročně se konají rovněž branná cvičení žáků a oblíbené návštěvy lanového centra Proud v Olomouci.
V oblasti vzdělávací se konají pravidelné besedy s Policií ČR, hasiči, kurátory a besedy se zajímavými
osobnostmi (účastnice mírové mise, lékaři, zdravotně handicepované osoby apod.). Naši žáci se rovněž úspěšně
účastní vzdělávacích soutěžích (Paragraf 11/55, Eurorebus, Lidice, předmětové olympiády a soutěže apod.)
Aby se žáci seznámili i s dalšími oblastmi, pravidelně se konají exkurze - žáci 7. ročníku navštěvují Brno, 8.
ročníku Prahu a 9. ročníku Osvětim. Kromě toho si každá třída každoročně organizuje svou vlastní exkurzi či
vzdělávací zájezd.
Žáci naší školy mají rovněž možnost využít celoroční nabídky kroužků a zájmových útvarů; žákovská knihovna,
sborový zpěv, stolní tenis, práce v zookoutku, počítače - volný přístup, pohybové a sportovní hry, volejbal dívky, dramatický kroužek , taneční kroužek , výtvarný kroužek a náboženství.

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
Na škole byla v roce 2005 založena školská rada, kde jsou zástupci rodičů a žáků jednotlivých tříd. Rada se
schází přibližně 4x za školní rok, popř. dle potřeby. Je pravidelně informována o činnosti školy. Rodiče se zde
vyjadřují k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy.
Velmi dobře spolupracuje se školou SRPŠ, které se podílí na organizaci školního plesu, Dne dětí, doplňuje
pravidelně školní knihovnu. Finančně se podílí na zajišťování školního ZOO kroužku a přispívá na další
mimoškolní aktivity.
Rodiče jsou pravidelně informováni o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovské knížky, na třídních
schůzkách a konzultačních dnech. Snahou školy je, aby rodiče na třídní schůzky přicházeli společně s dětmi.
Škola velmi úzce spolupracuje s Pedagogicko - psychologickou poradnou v Olomouci, která má na naší škole
zřízenou pracovnu. V případě integrovaných žáků spolupracuje se speciálním centrem.
Mimořádně přínosná je spolupráce se SOU služeb při společných projektech a akcích.
Škola úspěšně spolupracuje s kulturní a školskou komisí Obce Velký Újezd, s místními organizacemi - TJ Sokol,
SDH, Svaz zahrádkářů při organizaci kulturních akcí (výstavy, přednášky) a sportovních akcí.
V prostorách školy rozvíjí svou činnost ZUŠ Žerotín, se kterou naši žáci pořádají veřejná vystoupení.
O dění ve škole jsou občané (rodiče) informováni v občasníku "Žibřid".
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3 Charakteristika ŠVP
Název ŠVP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Motivační název

Vzděláním k budoucnosti

Datum

2.1.2007

Název RVP

RVP ZV Základní vzdělávání

Platnost

od 1. 9. 2007

Platnost

od 1.9.2010

Zaměření
Jsme spádovou vesnickou školou a proto za prioritu jsme si stanovili dobře připravit žáky pro další studium na
střední škole a pro život. Náš ŠVP klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince, aby se byl
schopen orientovat v běžném životě a aktivně se účastnil společného dění v regionu. Toho chceme dosáhnout
především širokou nabídkou volitelných předmětů a kroužků. Tak vyjdeme vstříc i individuálním požadavkům
žáků i rodičů. Proto je velký důraz kladen na kvalifikaci učitelů, a to jak odbornou tak i pedagogickou. Škola se
snaží budovat atmosféru důvěry a otevřenosti ke všem názorům.
Vychovné a vzdělávací strategie
Klíčové kompetence představují soubor vědomostí, dovedností a postojů, které potřebuje každý jedinec pro své
osobní naplnění a rozvoj, pro zapojení se do společnosti a úspěšnou zaměstnanost. Základy těchto klíčových
kompetencí by měly být osvojeny do ukončení povinné školní docházky a měly by vytvářet základ pro další
vzdělávání jako součást celoživotního učení.
Kompetence k učení
Žák si volí takové způsoby vlastního učení, které mu nejlépe vyhovují ke zvládnutí učiva. Chápe potřebu dalšího
vzdělávání. Pracuje s různými zdroji informací a využívá je v dalších činnostech a praktickém životě. Využívá
odbornou terminologii a symboliku všech vzdělávacích oborů. Hodnotí výsledky své práce a navrhuje její
zlepšení.
Kompetence k řešení problému
Žák vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, promyslí a naplánuje
způsob řešení problémů. Vyhledá informace z dostupných zdrojů, využívá získané vědomosti a dovednosti
k objevování různých variant řešení. Samostatně řeší problémy a sleduje vlastní pokrok při řešení problémů.
Uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a je schopen je obhájit.
Kompetence komunikativní
Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory, používá přiměřenou slovní zásobu. Naslouchá druhým lidem,
vhodně reaguje, diskutuje a argumentuje. Rozumí běžně užívaným komunikačním prostředkům, užívá je ve
vztahu s okolními lidmi.
Kompetence sociální a interpersonální
Žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na vytváření pravidel práce v týmu a příjemné atmosféry.
Respektuje právo druhých vyslovit svůj názor a je schopen posoudit důsledky toho, co si druzí lidé myslí, říkají
a dělají. Ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení, aniž by při tom porušoval
práva druhých.
Kompetence občanské
Žák respektuje názory a přesvědčení ostatních - je tolerantní, chápe normy dané společnosti. Zná svá práva
a povinnosti, zodpovědně se chová v každodenním životě a je schopen poskytovat pomoc při mimořádných
událostech. Respektuje a chrání národní a kulturní tradice a historické dědictví, ztotožňuje se s požadavky na
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kvalitní životní prostředí.
Kompetence pracovní
Cílem je rozvíjet schopnosti v souladu s reálnými možnostmi žáků a uplatňovat je s osvojenými vědomostmi
a dovednostmi při vlastní životní a profesní orientaci. Žák používá bezpečné nářadí, nástroje dle stanovených
pravidel bezpečnosti práce. Připravuje se na své profesní zaměření a další vzdělávání, řeší problémy v souladu
s ochranou životního prostředí.

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
(žáci se specifickými poruchami učení)
Žáci, u kterých se projevují příznaky některé specifické poruchy učení, jsou posíláni se souhlasem rodičů na
vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny (PPP).
Na základě vyšetření a s doporučením poradny jsou tito žáci zařazováni do reedukační péče. Reedukaci na I.
stupni provádí vyučující s oborem spec. pedagogiky, na II. stupni vyučující českého jazyka.
Reedukace probíhá v malých skupinkách, každý týden jednu vyučovací hodinu dle rozvrhu. Každý žák má
připravenu "Dohodu mezi ředitelstvím ZŠ a zákonnými zástupci o vzájemné úzké spolupráci při nápravě
poruchy". Součástí dohody je individuální vzdělávací plán, podle něhož se pracuje. Zde jsou uvedeny závěry
a doporučení z vyšetření v PPP, pomůcky, které jsou při nápravě používány, způsob hodnocení, jméno
reedukujícího. Při klasifikaci je přihlíženo k vývojové poruše a hodnoceno s tolerancí.
Na školu dojíždějí v pravidelných intervalech, podle dohody, pracovnice PPP v Olomouci, které provádějí
jednotlivá vyšetření.

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných
Zařazení problematiky vzdělávání nadaných žáků do základního školství znamená pro učitele náročnější přípravu
na vyučování, neboť tito žáci mají specifické potřeby, na které je nutno reagovat.
Na žáky s větším nadáním klade vyučující vyšší nároky, odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Tzn.
umožnění práce s počítači, samostatná práce (referáty), pověřování vedení řízení skupin, podpora
v mimoškolních aktivitách, zapojení do soutěží, olympiád, reprezentace školy.

3.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy

3.2 Začlenění průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Rozvoj schopností poznávání

Integrace do výuky

6. ročník

Objem a povrch kvádru a krychle

Český jazyk a literatura
1. ročníkPísmenkář

8. ročník

Druhá mocnina a odmocnina

6. ročník

Teorie literatury

7. ročník

Teorie literatury

Matematika
5. ročníkJednotky délky, hmotnosti, času

Informační a komunikační technologie
5. ročníkZáklady práce s počítačem
Informace
Občanská výchova
6. ročníkČlověk a škola
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Rozvoj schopností poznávání

Fyzika
7. ročník

Světelné jevy

Chemie
8. ročník

Úvod

9. ročník

Chemické výpočty

Pracovní výchova
8. ročníkVzdělávání

Pokryto předmětem
Občanská výchova

Fyzika

Chemie

Přírodopis

Přírodopis
6. ročník

Mikroskop

Zeměpis

Hudební výchova

7. ročník

Mnohobuněční živočichové

Výtvarná výchova

Výchova ke zdraví

8. ročník

Biologie člověka

9. ročník

Ekologie

Zeměpis
6. ročník

Planeta Země

8. ročník

Kraje České republiky

Tělesná výchova

Sebepoznání a sebepojetí
Integrace do výuky
Matematika
5. ročníkJednotky délky, hmotnosti, času

Výtvarná výchova
6. ročníkVýtvarné práce v materiálu

Občanská výchova
6. ročníkČlověk ve společnosti

Prostorové vytváření
Tematické práce
7. ročník

Výtvarné práce v materiálu

Chemie
8. ročník

Prostorové vytváření

Soli

Tematické práce
8. ročník

9. ročník

9. ročník

Deriváty

Výtvarné práce v materiálu

Přírodní látky

Prostorové vytváření

Plasty a syntetická vlákna

Tematické práce

Chemie v životě člověka

Výtvarné práce v materiálu
Prostorové vytváření
Tematické práce

Přírodopis
8. ročník

Prostorové vytváření

Změny v životě člověka a jejich reflexe

7. ročník

8. ročník

Dekorativní práce
Výtvarné práce v materiálu
Prostorové vytváření

Gymnastika

Tematické práce

Atletika
Lyžování

Výtvarné práce v materiálu
Prostorové vytváření

Rizika ohrožující zdraví
Tělesná výchova
6. ročníkFotbal

Biologie člověka

Výtvarná výchova
6. ročníkVýtvarné práce v materiálu

Výchova ke zdraví
Vztahy mezi lidmi

7. ročník

Kyseliny a hydroxidy

9. ročník

Výtvarné práce v materiálu

Gymnastika

Prostorové vytváření

Atletika

Tematické práce

Lyžování
8. ročník

Gymnastika

9. ročník

Gymnastika

Výchova ke zdraví
7. ročníkRizika ohrožující zdraví
9. ročník

Vztahy mezi lidmi
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Změny v životě člověka a jejich reflexe
Tělesná a duševní hygiena

Hudebně pohybové činnosti
7. ročník

Rizika ohrožující zdraví

Instrumentální a pohybové činnosti
8. ročník

Pracovní výchova
8. ročníkTrh práce

Vokální činnosti
Instrumentální a pohybové činnosti

Profesní orientace

Výtvarná výchova
6. ročníkVýtvarné práce v materiálu

Vzdělávání
9. ročník

Vokální činnosti

Trh práce

Prostorové vytváření

Profesní orientace

7. ročník

Výtvarné práce v materiálu
Prostorové vytváření

Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura

Občanská výchova

Chemie

Přírodopis

Výtvarná výchova

Výchova ke zdraví

8. ročník

Výtvarné práce v materiálu
Prostorové vytváření

9. ročník

Prostorové vytváření
Výchova ke zdraví
7. ročníkZdravý způsob života a péče o zdraví

Seberegulace a sebeorganizace
Integrace do výuky

9. ročník

Anglický jazyk
6. ročníkPřítomný čas prostý

Zdravý způsob života a péče o zdraví
Rizika ohrožující zdraví

Tělesná výchova
4. ročníkČinnost podporující pohybové učení

Matematika
5. ročníkJednotky délky, hmotnosti, času

7. ročník
Občanská výchova
6. ročníkČlověk a škola
Fyzika
8. ročník

Měření fyzikálních veličin

Košíková
Průpravná, kondiční, koordinační,
kompenzační, relaxační, vyrovnávací,
tvořivá a jiná cvičení
Úpoly

Pracovní výchova
9. ročníkProfesní orientace

Hudební výchova
2. ročníkVokální činnosti

3. ročník

Výtvarné práce v materiálu

Instrumentální činnosti

Pokryto předmětem

Hudebně pohybové činnosti

Občanská výchova

Fyzika

Přírodopis

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Výchova ke zdraví

Vokální činnosti
Instrumentální činnosti
Hudebně pohybové činnosti

4. ročník

Tělesná výchova

Vokální činnosti
Instrumentální činnosti
Hudebně pohybové činnosti

5. ročník

Vokální činnosti

Psychohygiena
Integrace do výuky
Matematika
5. ročníkJednotky délky, hmotnosti, času

Instrumentální činnosti
Hudebně pohybové činnosti
6. ročník

Vokální činnosti
Instrumentální činnosti

Občanská výchova
6. ročníkČlověk a nejbližší okolí
7. ročník

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Charakteristika ŠVP
3.2 Začlenění průřezových témat

RVP ZV Základní vzdělávání

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Psychohygiena

Kreativita

8. ročník

Stát a právo

Hudebně pohybové činnosti

Osobnostní a sociální rozvoj
Chemie
9. ročník

4. ročník

Instrumentální činnosti
Přírodní látky

Hudebně pohybové činnosti
5. ročník

Výtvarná výchova
6. ročníkVýtvarné práce v materiálu

8. ročník

Hudebně pohybové činnosti

Výtvarné práce v materiálu

6. ročník

Instrumentální činnosti

Výtvarné práce v materiálu

Hudebně pohybové činnosti
7. ročník

Výtvarné práce v materiálu
Prostorové vytváření

8. ročník

Zdravý způsob života a péče o zdraví

Vokální činnosti
Instrumentální a pohybové činnosti

Výchova ke zdraví
7. ročníkZdravý způsob života a péče o zdraví
9. ročník

Vokální činnosti

Prostorové vytváření

Prostorové vytváření
9. ročník

Vokální činnosti
Instrumentální činnosti

Prostorové vytváření
7. ročník

Vokální činnosti

Vokální činnosti
Instrumentální a pohybové činnosti

Výtvarná výchova
6. ročníkZobrazování přírodních a umělých forem

Pracovní výchova
Vzdělávání

Dekorativní práce
Výtvarné práce v materiálu

Pokryto předmětem

Prostorové vytváření
7. ročník

Občanská výchova

Fyzika

Chemie

Výtvarná výchova

Zobrazování přírodních a umělých forem
Dekorativní práce
Výtvarné práce v materiálu

Výchova ke zdraví

Prostorové vytváření
8. ročník

Kreativita

Výtvarné práce v materiálu

Integrace do výuky

Prostorové vytváření

Matematika
5. ročníkJednotky délky, hmotnosti, času
7. ročník

9. ročník

Zobrazování přírodních a umělých forem
Dekorativní práce

Procenta. Úroky

Výtvarné práce v materiálu

Občanská výchova
6. ročníkČlověk a nejbližší okolí
8. ročník

Zobrazování přírodních a umělých forem

Prostorové vytváření

Osobnostní a sociální rozvoj

Tělesná výchova
6. ročníkRytmická a kondiční gymnastika

Směsi

7. ročník

Rytmická a kondiční gymnastika

8. ročník

Košíková

Chemie

Hudební výchova
2. ročníkVokální činnosti

Fotbal
Rytmická a kondiční gymnastika

Instrumentální činnosti
Hudebně pohybové činnosti
3. ročník

9. ročník

Instrumentální činnosti

Košíková
Rytmická a kondiční gymnastika

Vokální činnosti

Pokryto předmětem
Občanská výchova

Fyzika

Chemie

Hudební výchova

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd
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Charakteristika ŠVP
3.2 Začlenění průřezových témat

RVP ZV Základní vzdělávání

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

Mezilidské vztahy

Výtvarná výchova

Výchova ke zdraví

Tělesná výchova
6. ročníkKošíková

Tělesná výchova
Fotbal

Poznávání lidí

Pracovní výchova
7. ročníkÚvod k okruhu Práce s technickými
materiály
9. ročníkÚvod k okruhu Práce s technickými
materiály

Integrace do výuky
Matematika
5. ročníkJednotky délky, hmotnosti, času

Pokryto předmětem

Občanská výchova
6. ročníkČlověk a nejbližší okolí
Výtvarná výchova
8. ročníkProstorové vytváření
Výchova ke zdraví
7. ročníkZměny v životě člověka a jejich reflexe

Občanská výchova

Výtvarná výchova

Výchova ke zdraví

Tělesná výchova

Komunikace

Rizika ohrožující zdraví
9. ročník

Český jazyk a literatura

Změny v životě člověka a jejich reflexe

Integrace do výuky
Český jazyk a literatura
6. ročníkKomunikace

Rizika ohrožující zdraví

Pokryto předmětem

7. ročník

Komunikace

Občanská výchova

Výtvarná výchova

8. ročník

Komunikace

Výchova ke zdraví

Tělesná výchova

9. ročník

Slohové útvary

Anglický jazyk
7. ročníkKaždodenní komunikace

Mezilidské vztahy
Integrace do výuky

Matematika
5. ročníkJednotky délky, hmotnosti, času

Český jazyk a literatura
6. ročníkLiterární druhy a žánry
8. ročník

Tvořivé činnosti s literárním textem

Informační a komunikační technologie
Vyhledávání informací a komunikace

9. ročník

Tvořivé činnosti s literárním textem

6. ročník

Informační a komunikační technologie
Vyhledávání informací a komunikace
Prvouka
2. ročník

Lidé kolem nás

Občanská výchova
6. ročníkČlověk a nejbližší okolí
Výtvarná výchova
8. ročníkProstorové vytváření
Výchova ke zdraví
7. ročníkVztahy mezi lidmi
Změny v životě člověka a jejich reflexe
9. ročník

Změny v životě člověka a jejich reflexe

Občanská výchova
Člověk a nejbližší okolí
8. ročník

Člověk a občanský život

Fyzika
9. ročník

Zvukové jevy

Chemie
8. ročník

Úvod

Přírodopis
7. ročník

Mnohobuněční živočichové

8. ročník

Etologie

Zeměpis
6. ročník

Planeta Země

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd
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Charakteristika ŠVP
3.2 Začlenění průřezových témat

RVP ZV Základní vzdělávání

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Komunikace
Litosféra

8. ročník

Česká republika na mapě Evropy, poloha
a rozloha

Hudební výchova
2. ročníkVokální činnosti
Instrumentální činnosti
Hudebně pohybové činnosti
3. ročník

Hudebně pohybové činnosti
Vokální činnosti

Hudebně pohybové činnosti

Občanská výchova

Chemie

Přírodopis

Zeměpis

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Výchova ke zdraví

Tělesná výchova

Integrace do výuky
Matematika
5. ročníkJednotky délky, hmotnosti, času

Vokální činnosti
Instrumentální činnosti

6. ročník

Hudebně pohybové činnosti
6. ročník

Český jazyk a literatura

Kooperace a kompetice

Instrumentální činnosti

5. ročník

Pokryto předmětem

Vokální činnosti
Instrumentální činnosti

4. ročník

Pracovní výchova
Zaměstnání

Vokální činnosti

Občanská výchova
8. ročníkStát a právo

Instrumentální činnosti

Člověk a občanský život

Hudebně pohybové činnosti
7. ročník

Fyzika
9. ročník

Vesmír

Vokální činnosti

Zeměpis
6. ročník

Planeta Země

Instrumentální a pohybové činnosti

8. ročník

Evropa

Vokální činnosti
Instrumentální a pohybové činnosti

8. ročník

Desetinná čísla

Výtvarná výchova
6. ročníkVýtvarné práce v materiálu

Hudební výchova
2. ročníkVokální činnosti

7. ročník

Výtvarné práce v materiálu

Instrumentální činnosti

8. ročník

Dekorativní práce

Hudebně pohybové činnosti

Výtvarné práce v materiálu

3. ročník

Prostorové vytváření
9. ročník

Instrumentální činnosti

Výtvarné práce v materiálu
Prostorové vytváření

Hudebně pohybové činnosti
4. ročník

Výchova ke zdraví
Rizika ohrožující zdraví
Tělesná výchova
6. ročníkKošíková
7. ročník

Vokální činnosti
Instrumentální činnosti
Hudebně pohybové činnosti

5. ročník

Vokální činnosti
Instrumentální činnosti

Košíková
Fotbal

Vokální činnosti

Hudebně pohybové činnosti
6. ročník

Vokální činnosti

8. ročník

Volejbal

Instrumentální činnosti

9. ročník

Fotbal

Hudebně pohybové činnosti

Volejbal

7. ročník

Vokální činnosti

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Charakteristika ŠVP
3.2 Začlenění průřezových témat

RVP ZV Základní vzdělávání

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti

Instrumentální a pohybové činnosti
8. ročník

9. ročník

Vokální činnosti

Vztahy mezi lidmi
Změny v životě člověka a jejich reflexe

Instrumentální a pohybové činnosti

Rizika ohrožující zdraví

Výtvarná výchova
Prostorové vytváření

Pracovní výchova
Zaměstnání

Výchova ke zdraví
9. ročníkRizika ohrožující zdraví

Pokryto předmětem

Tělesná výchova
8. ročníkKošíková

Občanská výchova

Zeměpis

Výtvarná výchova

Výchova ke zdraví

Fotbal

Hodnoty, postoje, praktická etika

Atletika
9. ročník

Volejbal

Integrace do výuky

Atletika

Matematika
5. ročníkJednotky délky, hmotnosti, času

Pokryto předmětem

Občanská výchova
6. ročníkČlověk ve společnosti

Občanská výchova

Fyzika

Zeměpis

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Výchova ke zdraví

7. ročník

Stát a hospodářství
8. ročník

Tělesná výchova

Osobnostní a sociální rozvoj
Přírodopis
9. ročník

Integrace do výuky
Matematika
5. ročníkJednotky délky, hmotnosti, času
Základy finanční matematiky

Výchova ke zdraví
9. ročníkRizika ohrožující zdraví
Tělesná výchova
6. ročníkÚpoly

Člověk jako jedinec
Stát a hospodářství

8. ročník

Ekologie

Výtvarná výchova
8. ročníkProstorové vytváření

Občanská výchova
6. ročníkČlověk ve společnosti
7. ročník

Stát a právo
Člověk a osobnost

Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti

9. ročník

Člověk jako jedinec

Stát a právo

7. ročník

Úpoly

9. ročník

Košíková

Člověk a osobnost

Úpoly

Osobnostní a sociální rozvoj
Zeměpis
6. ročník

Pracovní výchova
Zaměstnání
Globus a mapa
Terenní praxe v okolí školy

Výtvarná výchova
8. ročníkProstorové vytváření
Výchova ke zdraví
7. ročníkZměny v životě člověka a jejich reflexe

Pokryto předmětem
Občanská výchova

Výtvarná výchova

Výchova ke zdraví

Tělesná výchova

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Rizika ohrožující zdraví

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd
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Charakteristika ŠVP
3.2 Začlenění průřezových témat

RVP ZV Základní vzdělávání

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola

Formy participace občanů v politickém
životě

Integrace do výuky

Vlastivěda
5. ročník

Matematika
2. ročníkOrientace v čase

Lidé a čas. Obrazy z novějších českých
dějin

Občanská výchova
6. ročníkČlověk a škola

Občanská výchova
8. ročníkStát a právo

Výtvarná výchova
Tematické práce

Pokryto předmětem

7. ročník

Občanská výchova

Tematické práce

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

Výchova ke zdraví
Vztahy mezi lidmi

Integrace do výuky

Pokryto předmětem
Občanská výchova

Výtvarná výchova

Výchova ke zdraví

Tělesná výchova

Občan, občanská společnost a stát
Integrace do výuky
Matematika
2. ročníkOrientace v čase
Dějepis
8. ročník

Českolovensko ve II. polovině 20. století

Občanská výchova
7. ročníkČlověk a lidská práva
8. ročník

Lidé a čas. Obrazy z novějších českých
dějin

Dějepis
6. ročník

Starověké Řecko

8. ročník

II. polovina 19. století

9. ročník

Svět po I. světové válce
30. léta 20. století

Občanská výchova
6. ročníkČlověk a stát

Pokryto předmětem
Dějepis

Člověk a občanský život

Občanská výchova

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Zeměpis
Obyvatelstvo a sídla.
9. ročník

Vlastivěda
5. ročník

Národní hnutí evropských národů
II. polovina 19. století

9. ročník

Matematika
2. ročníkOrientace v čase

Místní region

Evropa a svět nás zajímá

Výchova ke zdraví
Rizika ohrožující zdraví

Integrace do výuky
Český jazyk a literatura
6. ročníkTvořívé činnosti s literárním textem

Pokryto předmětem
Dějepis

Občanská výchova

Zeměpis

Výchova ke zdraví

Tělesná výchova

Formy participace občanů v politickém
životě
Integrace do výuky
Matematika
2. ročníkOrientace v čase

Slohové útvary
7. ročník

Literární druhy a žánry

8. ročník

Hlavní vývojová období národní a světové
literatury, významní představitelé
Hlavní vývojová období národní a světové
literatury, významní představitelé

9. ročník
Anglický jazyk
5. ročníkZemě
Dějepis
6. ročník

Nejstarší starověké civilizace

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd
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Charakteristika ŠVP
3.2 Začlenění průřezových témat

RVP ZV Základní vzdělávání

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

7. ročník

Raný středověk
První státní útvary na našem území

8. ročník

Svět v 18. století

9. ročník

První světová válka

Oblasti Evropy

Pokryto předmětem

Občanská výchova
Mezinárodní vztahy
Přírodopis

Dějepis

Občanská výchova

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Jsme Evropané
Ekologie

Zeměpis
8. ročník

Zeměpis
8. ročník

Integrace do výuky
Český jazyk a literatura
6. ročníkTvořívé činnosti s literárním textem

Oblasti Evropy

Výtvarná výchova
6. ročníkTematické práce
7. ročník

Tematické práce

8. ročník

Tematické práce

9. ročník

Tematické práce

Dějepis
Význam zkoumání dějin, získávání
informací o dějinách
Nejstarší starověké civilizace
Starověké Řecko
7. ročník

Pokryto předmětem

Raný středověk
Doba husitská

Český jazyk a literatura

Občanská výchova

Hudební výchova

Výtvarná výchova

8. ročník

Třicetiletá válka
Vrcholný novověk

Tělesná výchova

Svět v 18. století
Nová doba

Objevujeme Evropu a svět

9. ročník

Integrace do výuky

Druhá světová válka

Informační a komunikační technologie
6. ročníkInformace a komunikace
Vlastivěda
5. ročník
Dějepis
7. ročník

Studená válka
Občanská výchova
Mezinárodní vztahy

Místo, kde žijeme. Putování po Evropě
Chemie
8. ročník
Přemyslovci a Lucemburkové

Zámořské objevy
Nástup Habsburků na český trůn

9. ročník

Deriváty

Svět v 18. století

Plasty a syntetická vlákna

Svět po I. světové válce

Zeměpis
8. ročník

Pokryto předmětem

Druhá světová válka
Českolovensko ve II. polovině 20. století
Občanská výchova
6. ročníkČlověk a stát

Hospodářství a politické rozdělení
Zahraniční obchod

30. léta 20. století

Dějepis
Chemie

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd
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Organická chemie

Třicetiletá válka

Imperialismus a kolonialismus
9. ročník

Směsi
Významné nekovy, kovy a jejich
sloučeniny
Kyseliny a hydroxidy

Doba husitská
8. ročník

První světová válka
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Charakteristika ŠVP
3.2 Začlenění průřezových témat

RVP ZV Základní vzdělávání

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy

Jsme Evropané

Výtvarná výchova
6. ročníkTematické práce

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

7. ročník

Tematické práce

8. ročník

Tematické práce

Integrace do výuky

9. ročník

Tematické práce

Občanská výchova
7. ročníkČlověk jako jedinec

Výchova ke zdraví
7. ročníkVztahy mezi lidmi

Kulturní diference

Tělesná a duševní hygiena

Výtvarná výchova
6. ročníkVýtvarná kultura

Rizika ohrožující zdraví

Tematické práce
7. ročník

8. ročník

9. ročník

9. ročník

Tělesná a duševní hygiena

Tematické práce

Rizika ohrožující zdraví

Výtvarná kultura
Tematické práce

Tělesná výchova
7. ročníkFotbal

Výtvarná kultura

8. ročník

Tematické práce

Pracovní výchova
Trh práce

Pokryto předmětem
Občanská výchova

9. ročník

Trh práce
Profesní orientace
Zaměstnání

Lidské vztahy

Podnikání

Integrace do výuky
Český jazyk a literatura
6. ročníkTvořívé činnosti s literárním textem

Vlastivěda
5. ročník

Volejbal

Profesní orientace

Výtvarná výchova

Tělesná výchova

7. ročník

Vztahy mezi lidmi

Výtvarná kultura

Literární druhy a žánry

Lidé a čas. Obrazy z novějších českých
dějin

Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura

Dějepis

Občanská výchova

Přírodopis

Výtvarná výchova

Výchova ke zdraví

Tělesná výchova

Dějepis
6. ročník

Nejstarší starověké civilizace

7. ročník

Raný novověk

Integrace do výuky

8. ročník

Reformace a protireformace

9. ročník

Svět po I. světové válce

Český jazyk a literatura
6. ročníkLiterární druhy a žánry

Studená válka

8. ročník

Tvořivé činnosti s literárním textem

Rozdělený svět

Dějepis
6. ročník

Pravěk

7. ročník

První státní útvary na našem území

8. ročník

Národní hnutí evropských národů

Občanská výchova
7. ročníkČlověk jako jedinec
9. ročník

Globální svět, globální problémy

Přírodopis
8. ročník

Biologie člověka

Etnický původ

Imperialismus a kolonialismus
9. ročník

30. léta 20. století

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd
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Charakteristika ŠVP
3.2 Začlenění průřezových témat

RVP ZV Základní vzdělávání

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

Princip sociálního smíru a solidarity

Druhá světová válka

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Občanská výchova
7. ročníkČlověk a lidská práva
Přírodopis
8. ročník

Ekosystémy
Integrace do výuky

Biologie člověka

Dějepis
6. ročník

Zeměpis
6. ročník

Obyvatelstvo Afriky

7. ročník

Amerika

Nejstarší starověké civilizace
Občanská výchova
Člověk a nejbližší okolí

Asie
9. ročník

Pravěk

Obyvatelstvo a sídla

Výchova ke zdraví
7. ročníkVztahy mezi lidmi

Pokryto předmětem
Dějepis

Občanská výchova

Přírodopis

Zeměpis

Chemie
8. ročník

Směsi

Přírodopis
6. ročník

Nižší rostliny - řasy
Mnohobuněční živočichové

7. ročník

Mnohobuněční živočichové
Vyšší rostliny

Výchova ke zdraví

Multikulturalita

8. ročník

Etologie

9. ročník

Geologické děje
Ekologie

Integrace do výuky
Dějepis
8. ročník

Umělecké směry II. poloviny 19. století

Občanská výchova
Člověk a osobnost

Zeměpis
6. ročník

Biosféra

7. ročník

Amerika
Atlantský oceán
Asie

Zeměpis
6. ročník

Obyvatelstvo Afriky

8. ročník

7. ročník

Asie

Výtvarná výchova
6. ročníkZobrazování přírodních a umělých forem

Pokryto předmětem
Zeměpis

Výchova ke zdraví

Princip sociálního smíru a solidarity

7. ročník

Zobrazování přírodních a umělých forem

8. ročník

Zobrazování přírodních a umělých forem

9. ročník

Zobrazování přírodních a umělých forem

Integrace do výuky

Pracovní výchova
7. ročníkPráce se dřevem

Český jazyk a literatura
9. ročníkTvořivé činnosti s literárním textem

9. ročník

Dějepis

Pokryto předmětem
30. léta 20. století

Občanská výchova
8. ročníkČlověk a osobnost
Pracovní výchova
9. ročníkPodnikání

Práce se dřevem

Občanská výchova

Chemie

Přírodopis

Zeměpis

Výtvarná výchova

Tělesná výchova

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd
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Charakteristika ŠVP
3.2 Začlenění průřezových témat

RVP ZV Základní vzdělávání

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

Integrace do výuky
Chemie
8. ročník
9. ročník
Přírodopis
6. ročník

Kyseliny a hydroxidy
Soli

Směsi
9. ročník

Organická chemie

Organická chemie
Země a život

Deriváty

Viry

Plasty a syntetická vlákna

Nižší rostliny - řasy

Chemie v životě člověka

Mnohobuněční živočichové
7. ročník

Mnohobuněční živočichové
Vyšší rostliny

9. ročník

Zeměpis
6. ročník

Redoxní reakce

Přírodopis
6. ročník

Mnohobuněční živočichové

7. ročník

Mnohobuněční živočichové
Vyšší rostliny

Geologické děje
Půdy, podzemní voda

8. ročník

Biologie člověka

Ekologie

9. ročník

Petrologie
Mineralogie
Ekologie

Biosféra

Pracovní výchova
Základní podmínky pro pěstování rostlin

Zeměpis

7. ročník

Práce se dřevem

8. ročník

Chovatelství

Pracovní výchova
6. ročníkZelenina

9. ročník

Práce se dřevem

Hospodářství

Okrasné rostliny
Ovocné rostliny

Pokryto předmětem

Léčivé rostliny, koření

Fyzika

Chemie

Přírodopis

Zeměpis

Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

7. ročník

Práce s plasty

8. ročník

Chovatelství

9. ročník

Práce s plasty

Pokryto předmětem

Integrace do výuky

Dějepis

Fyzika

Dějepis
6. ročník

Nejstarší starověké civilizace

Chemie

Přírodopis

7. ročník

Konflikty středověku

Vztah člověka k prostředí

Středověká společnost
8. ročník

Integrace do výuky

Baroko

Matematika
8. ročníkStatistika

Svět v 18. století
Imperialismus a kolonialismus
Fyzika
7. ročník

Silové účinky

9. ročník

Tepelné jevy

Chemie
8. ročník

Přírodověda
4. ročníkRozmanitost přírody
Dějepis
9. ročník

Rozpad koloniálního systému
Život ve II. polovině 20. století

Významné nekovy, kovy a jejich
sloučeniny

Občanská výchova
6. ročníkČlověk a nejbližší okolí

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd
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Charakteristika ŠVP
3.2 Začlenění průřezových témat

RVP ZV Základní vzdělávání

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení

Fyzika
8. ročník
Chemie
9. ročník
Přírodopis
7. ročník

Integrace do výuky

Jaderná energie

Český jazyk a literatura
9. ročníkMasmédia
Chemie v životě člověka
Matematika
2. ročníkSčítání a odčítání desítek do 100
Mnohobuněční živočichové
Informační a komunikační technologie
5. ročníkVyhledávání informací a komunikace

Vyšší rostliny
9. ročník

Petrologie
Chemie
8. ročník

Mineralogie
Ekologie

9. ročník

Zeměpis
6. ročník

Biosféra

7. ročník

Severní ledový oceán

Výchova ke zdraví
Rizika ohrožující zdraví

Výtvarná výchova
6. ročníkZobrazování přírodních a umělých forem
7. ročník

Zobrazování přírodních a umělých forem

8. ročník

Zobrazování přírodních a umělých forem

9. ročník

Zobrazování přírodních a umělých forem

Pokryto předmětem

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Matematika
2. ročníkSčítání a odčítání desítek do 100

Tělesná výchova
7. ročníkLyžování

Informační a komunikační technologie
5. ročníkVyhledávání informací a komunikace

Lyžování

Pracovní výchova
6. ročníkZákladní podmínky pro pěstování rostlin
Zelenina

6. ročník

Informace a komunikace

Výchova ke zdraví
9. ročníkRizika ohrožující zdraví
Pracovní výchova
8. ročníkChovatelství

Okrasné rostliny
Ovocné rostliny
Léčivé rostliny, koření

Pokryto předmětem

7. ročník

Práce s kovy

Fyzika

8. ročník

Chovatelství

9. ročník

Práce s kovy

Integrace do výuky
Matematika
2. ročníkSčítání a odčítání desítek do 100

Občanská výchova

Fyzika

Chemie

Přírodopis

Zeměpis

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Výchova ke zdraví

Tělesná výchova

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Výchova ke zdraví

Stavba mediálních sdělení

Pokryto předmětem

Informační a komunikační technologie
5. ročníkZpracování a využití informací - základní
programy
6. ročníkZpracování a využití informací - základní
editory a aplikace
Občanská výchova
Člověk a stát

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd
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Výchova ke zdraví

Chemie

Integrace do výuky

Výchova ke zdraví
Rizika ohrožující zdraví

8. ročník

Částicové složení látek, Periodická
soustava chemických prvků
Organická chemie
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Charakteristika ŠVP
3.2 Začlenění průřezových témat

RVP ZV Základní vzdělávání

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Stavba mediálních sdělení

Fungování a vliv médií ve společnosti

7. ročník

Člověk a kultura

9. ročník

Globální svět, globální problémy

Pracovní výchova
8. ročníkChovatelství

Občanská výchova

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Výchova ke zdraví

Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura

Dějepis

Tvorba mediálního sdělení
Občanská výchova

Vnímání autora mediálních sdělení
Integrace do výuky

Integrace do výuky
Matematika
2. ročníkSčítání a odčítání desítek do 100
Informační a komunikační technologie
5. ročníkZpracování a využití informací - základní
programy
6. ročníkZpracování a využití informací - základní
editory a aplikace

Český jazyk a literatura
9. ročníkMasmédia
Matematika
2. ročníkSčítání a odčítání desítek do 100

Výtvarná výchova
Dekorativní práce

Občanská výchova
7. ročníkČlověk a kultura

Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura

Občanská výchova

Fungování a vliv médií ve společnosti
Integrace do výuky

7. ročník

Dekorativní práce

8. ročník

Dekorativní práce

9. ročník

Dekorativní práce

Pracovní výchova
Zaměstnání

Pokryto předmětem

Matematika
2. ročníkSčítání a odčítání desítek do 100

Český jazyk a literatura

Informační a komunikační technologie
5. ročníkVyhledávání informací a komunikace
6. ročník

Informace a komunikace

Dějepis
9. ročník

Českolovensko ve II. polovině 20. století

Práce v realizačním týmu
Integrace do výuky
Matematika
2. ročníkSčítání a odčítání desítek do 100

Život ve II. polovině 20. století

Informační a komunikační technologie
6. ročníkZpracování a využití informací - základní
editory a aplikace

Občanská výchova
7. ročníkČlověk a kultura
Výchova ke zdraví
Zdravý způsob života a péče o zdraví
Tělesná a duševní hygiena
Rizika ohrožující zdraví
9. ročník

Zdravý způsob života a péče o zdraví
Rizika ohrožující zdraví
Hodnota a podpora zdraví

Pracovní výchova
6. ročníkLéčivé rostliny, koření
8. ročník

Chovatelství

Pokryto předmětem

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd
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Charakteristika ŠVP
4 Učební plán

RVP ZV Základní vzdělávání
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Učební plán

RVP ZV Základní vzdělávání

4 Učební plán
Škola

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd, Navrátilova 321, 78355

Název ŠVP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Platnost

od 1. 9. 2007

Název RVP

RVP ZV Základní vzdělávání

Forma vzdělávání

-

Učební plán ročníkový
1. stupeň
Povinné předměty

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

Český jazyk a literatura

9

10

8

8

8

43

Anglický jazyk

-

-

3

3

3

9

Německý jazyk

-

-

0

0

0

0

Matematika

4

5

5

5

5

24

Informační a komunikační technologie

-

-

-

-

1

1

Prvouka

2

2

3

-

-

7

Přírodověda

-

-

-

1

2

3

Vlastivěda

-

-

-

2

2

4

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

Výtvarná výchova

1

1

2

2

1

7

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

Pracovní výchova

1

1

1

1

1

5

20

22

25

25

26

118

0

0

0

0

0

0

20

22

25

25

26

118

Celkem základní dotace
Celkem disponibilní dotace
Celkem v ročníku

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd
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Učební plán

RVP ZV Základní vzdělávání

2. stupeň
Povinné předměty

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

Český jazyk a literatura

5

4

5

5

19

Anglický jazyk

3

4

3

4

14

Německý jazyk

0

0

0

0

0

Matematika

5

4

5

5

19

Informační a komunikační technologie

1

-

-

-

1

Dějepis

2

2

2

2

8

Občanská výchova

1

1

1

1

4

Fyzika

2

2

2

1

7

Chemie

-

-

2

2

4

Přírodopis

2

2

2

1

7

Zeměpis

2

2

2

1

7

Hudební výchova

1

1

1

-

3

Výtvarná výchova

2

2

1

2

7

Výchova ke zdraví

-

1

-

1

2

Tělesná výchova

3

2

2

2

9

Pracovní výchova

1

1

1

1

4

Volitelný předmět

-

0+2

0+2

0+3

7

30

28

29

28

115

0

2

2

3

7

30

30

31

31

122

Celkem základní dotace
Celkem disponibilní dotace
Celkem v ročníku
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Učební plán

RVP ZV Základní vzdělávání

Celkový učební plán
ŠVP

RVP

1. stupeň

2. stupeň

Celkem

1. stupeň

2. stupeň

Celkem

44

27

71

Jazyk a jazyková komunikace

52

33

85

9

12

21

Cizí jazyk

Anglický jazyk

9

14

23

35

15

50

Český jazyk a
literatura

Český jazyk a literatura

43

19

62

20

15

35

Matematika

24

19

43

0

0

0

Matematika

24

19

43

1

1

2

Informační a komunikační technologie

1

1

2

Informační a
komunikační

1

1

2

0

12

12

Matematika

Informační a komunikační technologie

0

0

0

0

11

11

0

0

0

Dějepis

Dějepis

0

8

8

0

0

0

Výchova k občanství

Občanská výchova

0

4

4

0

21

21

0

25

25

0

0

0

Chemie

Chemie

0

4

4

0

0

0

Fyzika

Fyzika

0

7

7

0

0

0

Přírodopis

Přírodopis

0

7

7

0

0

0

Zeměpis

Zeměpis

0

7

7

12

10

22

12

10

22

0

0

0

Hudební výchova

Hudební výchova

5

3

8

0

0

0

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

7

7

14

10

10

20

Člověk a zdraví

10

11

21

10

0

10

Tělesná výchova

Tělesná výchova

10

9

19

0

0

0

Výchova ke zdraví

Výchova ke zdraví

0

2

2

5

3

8

Člověk a svět práce

5

4

9

0

0

0

Člověk a svět práce

5

4

9

0

0

0

Volitelné předměty

0

7

7

0

0

0

Další cizí jazyk

0

7

7

98

104

202

104

115

219

14

24

38

0

7

7

Člověk a společnost

Člověk a příroda

Umění a kultura

Pracovní výchova

Volitelný předmět
Celková dotace
Disponibilní dotace

Přehled využití týdnů
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5 Učební osnovy
Název ŠVP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Motivační název

Vzděláním k budoucnosti

Datum

2.1.2007

Název RVP

RVP ZV Základní vzdělávání

Platnost

od 1. 9. 2007

Platnost

od 1.9.2010

5.1 Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré
jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti absolventa
základního vzdělávání. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní
správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat, účinně uplatňovat a prosazovat
výsledky svého poznávání.
Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk
a Další cizí jazyk.
Dovednosti získané ve výuce Českého jazyka a literatury jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale
jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Osvojení a užívání českého
jazyka jako jazyka mateřského v jeho mluvené i písemné podobě otevírá cestu k poznání a pochopení přírodních
i společenských skutečností a duchovního bohatství minulosti i dneška. Vytváří se tak předpoklady k úspěšnému
dorozumívání s lidmi tím, že učí interpretovat jejich vyjádření a reagovat na ně, učí však také porozumět sám
sobě, své roli v různých komunikačních situacích, nalézt vlastní místo mezi vrstevníky i ve společnosti. Vede k
formování hodnotové orientace a k citlivému a esteticky účinnému vnímání okolního světa i sebe sama.
V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení (mluvená i psaná), číst s
porozuměním, kultivovaně psát a mluvit, rozhodovat se na základě přečteného i vnímaného textu. Žáci se učí
výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky, prožitky a pocity, rozumět různým typům textů, jež se vztahují k
nejrůznějším situacím ve škole i mimo ni, analyzovat je a kriticky posuzovat jejich obsah. Ve vyšších ročnících
se učí posuzovat a hodnotit také formální stránku textů a jejich výstavbu.
V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého
jazyka a k poznávání a rozlišování jeho dalších forem. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému
myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvíjení
potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např.
dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k
zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i
předmětem poznávání.

V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické
znaky, postihovat umělecké záměry autora i formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat
literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé
recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které
mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život.
Verbální i neverbální komunikace se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím Dramatické výchovy, zařazené jako
doplňující obor vzdělávací oblasti Umění a kultura.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
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- chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa, a tedy
jako důležitého sjednocujícího činitele národního společenství jako důležitého a nezbytného nástroje
celoživotního vzdělávání
- rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potenciálního zdroje pro rozvoj osobního
i kulturního bohatství
- vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání
informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů
- zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k
jazyku v rámci interkulturní komunikace
- samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s
texty různého zaměření
- získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe
sama
- individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního
vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a
estetického vnímání

Společný evropský referenční rámec pro jazyky vymezuje kompetence komunikativní (lingvistické,
sociolingvistické, pragmatické) a všeobecné (předpokládající znalost sociokulturního prostředí a reálií zemí, ve
kterých se studovaným jazykem hovoří) jako cílové kompetence jazykové výuky.
Úroveň A2: Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně
týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže
komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu
informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu,
bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.
Úroveň A1: Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět
konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky
týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na
podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a
je ochoten mu/jí pomoci.

5.1.1 Český jazyk a literatura
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

9

10

8

8

8

5

4

5

5

Charakteristika předmětu
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU - I. stupeň
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět. V 1. ročníku 9 hodin, ve 2.
ročníku 10 hodin a ve 3. - 5. ročníku 8 hodin týdně. Je členěn na čtení, mluvnici, sloh a psaní.
Výuka probíhá v kmenové učebně, v žákovské knihovně, formou projektových dní, exkurzí a výstav. Při výuce
jsou používány různé pomůcky, počítačové programy, knihy ze školní knihovny, nástěnné obrazy, karty
s písmeny i/y, didaktické hry, pohádkové příběhy na DVD, VHS.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti:
- směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě
- k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností
- vede k využívání různých zdrojů informací - slovníky, encyklopedie, katalogy, pro rozšiřování znalostí
a dovedností potřebných pro další vývoj
Vyučovací předmět Český jazyk je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty.V předmětu se realizují
tematické okruhy průřezového tématu: osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova
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k myšlení v evropských a globálních souvislostech, enviromentální výchova, mediální výchova.
Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení
- žák stále zdokonaluje své čtení
- žák je veden k třídění informací, na základě jejich pochopení je využívá v praktickém životě
- žák si stanovuje dílčí vzdělávací cíle v pravopisu
- žák je motivován k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu
- žák je veden k poznávání smyslu a cíle učení
- žák je veden, aby uměl posoudit vlastní pokrok, kriticky zhodnotit výsledky svého učení a diskutovat o nich
Kompetence k řešení problému
- žák navrhuje různá řešení problémů, dokončuje úkoly a zdůvodňuje své závěry
- žák přiměřeně svému věku vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni
- žák pomáhá a radí spolužákům
Kompetence komunikativní
- žák je veden ke kultivovanému projevu
- žák komunikuje se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu
- žák obhajuje a argumentuje vhodnou formou svůj názor a poslouchá názor jiných
- žák používá metody, které vedou ke spolupráci při vyučování
Kompetence sociální a personální
- žák je veden k práci ve skupinách
- žák spolupracuje při řešení problémů se spolužáky
- žák prezentuje své myšlenky a názory a respektuje názor druhých
- žák respektuje pravidla chování na jejichž formulaci se podílel
- v případě potřeby žák poskytne pomoc nebo o ni požádá
Kompetence občanské
- žák využívá literaturu naučnou i vědeckou k vytvoření postoje k přírodě, k životnímu prostředí
- žák by měl být ekologicky myslící jedinec, je veden k třídění odpadů
- žák se chová jako zodpovědná osoba
- žák se zapojuje do projektů, kde se prakticky seznamuje s kulturou jiných národů
Kompetence pracovní
- žák organizuje a plánuje své učení
- žák dodržuje dohodnuté kvality, postupy, termíny
- žák se aktivně zapojuje do vyučovacího procesu
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU - II. stupeň
Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové
vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Při realizaci tohoto
oboru se vytvářejí také předpoklady pro efektivní mezilidskou komunikaci.
Vzdělávací obor Český jazyk a literatura je vyučován v 6. - 9. ročníku v rozsahu 19 hodin.
V 6., 8. a 9. ročníku je časová dotace 5 hodin, v 7. ročníku pak 4 hodiny týdně.
Obor je vyučován převážně v kmenových třídách, v případě potřeby je využívána školní knihovna a počítačová
učebna.
V rámci tohoto oboru se pravidelně uskutečňují recitační soutěže, olympiády a testování SCIO a CERMAT.
Vzdělávací obsah má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek:
1) Komunikační a slohová výchova - Žáci se v ní učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst
s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit, analyzovat text a kriticky posoudit jeho obsah.
2) Jazyková výchova - Žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého
jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému
myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování.
3) Literární výchova - Žáci poznávají prostřednictvím četby literární druhy a učí se vnímat jejich specifické
znaky. Učí se formulovat vlastní názory na přečtená díla. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské
návyky i schopnosti tvořivé interpretace a produkce literárního textu.

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd
26

SMILE verze 2.3.5

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.1.1 Český jazyk a literatura

RVP ZV Základní vzdělávání

Cílové zaměření vzdělávacího oboru:
- chápání jazyka jako sjednocujícího činitele národa
- rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku
- osvojování jazyka jako prostředku k předávání a získávání informací, ke sdělování názorů a vyjadřování pocitů
- rozvíjení komunikačních dovedností
- zvládnutí práce s jazykovými příručkami, encyklopediemi a internetem
- kultivovaný projev a vystupování
- rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře
- rozvíjení čtenářských dovedností
- osvojování a upevňování zásad českého pravopisu
- rozšiřování slovní zásoby
- osvojování spisovné podoby českého jazyka

Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí nžáků:
Kompetence k učení
- žák využívá různé způsoby učení
- žák vyhledává informace ve školní knihovně
- žák pracuje s jazykovými příručkami, vyhledává a ověřuje v nich informace
- žák si osvojuje nabízené informace
- žák využívá získané informace k tvůrčí činnosti - dramatizace, projekty
- žák používá jednotlivá pravidla českého pravopisu a vzájemně je propojuje
- žák používá základní mluvnické a literární termíny
- žák hodnotí výsledky své práce a práce svých spolužáků a navrhuje její zlepšení
Kompetence k řešení problémů
- žák hledá k zadaným problémovým situacím vhodná řešení
- žák samostatně nalézá pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické jevy
- žák nalézá chyby v textu a odůvodňuje správné řešení
Kompetence komunikativní
- žák se spisovně vyjadřuje
- žák používá přiměřenou slovní zásobu
- žák aplikuje pravidla českého pravopisu při vytváření písemných projevů
- žák používá spisovnou výslovnost
- žák naslouchá druhým lidem
- žák vhodně využívá neverbální složky komunikace
- žák se seznamuje s různými literárními texty a nahrávkami
Kompetence sociální a personální
- žák pracuje ve skupině podle stanovených pravidel
- žák poskytuje podle svých možností a schopností pomoc ostatním spolužákům
- žák se zapojuje do diskuse
- žák pracuje v komunitním kruhu
Kompetence občanské
- žák se seznamuje se slovesným dědictvím
- žák si vytváří pozitivní postoj k literatuře a divadlu
- žák se účastní kulturních pořadů
Kompetence pracovní
- žák pracuje podle stanovených pravidel
- žák dodržuje hygienická pravidla při čtení a psaní
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Průřezová témata pokrývaná předmětem
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Tématické okruhy
Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Tématické okruhy
Komunikace
Mezilidské vztahy
Sebepoznání a sebepojetí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Tématické okruhy
Vnímání autora mediálních sdělení
Stavba mediálních sdělení
Tvorba mediálního sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Tématické okruhy
Lidské vztahy

1. ročník
9 týdně, P

1. Písmenkář
Očekávané výstupy
žák:
• rozeznává stejné a odlišné tvary
• určí počáteční hlásku ve slově
• rozumí významu běžně užívaných slov
• porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti
• chápe vztah: hláska - písmeno
• dovede přiřadit hlásku a písmeno ( malé, velké, tiskací,
psací )
• dokáže pečlivě vyslovit jednotlivé hlásky
• zná jednotlivá písmena tiskací, psací, malá a velká
• dovede skládat a rozkládat slabiky
• čte slabiky a spojuje je v jednoduchá slova

Učivo
Jazyková, sluchová a zraková příprava na čtení
Hlásky a písmena
Analýza a syntéza slabik
Skládání slabik do slov
Čtení prvních slov
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.1.1 Český jazyk a literatura

RVP ZV Základní vzdělávání

1. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání

Matematika

Hudební výchova

1. ročník
Číselný obor do 5
Prvouka

1. ročník
Vokální činnosti
Výtvarná výchova

Místo, kde žijeme
Výtvarná výchova

Kresba
Modelování

Kresba
Pracovní výchova
Práce s drobným materiálem
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Slabikář
Očekávané výstupy
žák:
• dokáže složit slovo ze slabik
• dovede rozložit slovo na slabiky
• čte slova probraných typů
• hlasitě čte jednoduché věty se správnou intonací
• čte s porozuměním jednoduchou větu a dovede ji
opakovat
• pečlivě vyslovuje
• dovede odpovědět na otázku
• tvoří jednoduché věty
• plynule čte s porozuměním věty na úrovni žáka 1. třídy
• porozumí písemným pokynům přiměřené složitosti
• dovede vyjádřit své pocity z přečteného textu

Průřezová témata

Učivo
Hlásky a písmena
Analýza a syntéza slabik
Skládání slabik do slov
Čtení slov a vět

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Výtvarná výchova
1. ročník
Malba

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

3. Psaní
Očekávané výstupy
žák:
• zná základní hygienické návyky spojené s psaním
• rozlišuje psací a tiskací písmena
• dovede napsat správné tvary písmen a číslic
• dokáže napsat slabiky, slova a věty
• správně spojuje písmena i slabiky

Průřezová témata

literatura

Učivo
Kresebné cviky k uvolnění ruky a zápěstí
Přípravné psací cviky
Psací tvary písmen a číslic
Psaní slabik, slov a vět
Opis psacího písma
Přepis tiskacího písma na psací
Diktát písmen, slabik, slov a jednoduchých vět

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.1.1 Český jazyk a literatura

RVP ZV Základní vzdělávání

1. ročník

4. Počteníčko
Očekávané výstupy
žák:
• dovede pozorně naslouchat
• plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a
náročnosti
• dokáže v krátkých mluvených projevech správně dýchat
• dovede seřadit obrázkovou osnovu a vypráví podle ní
• naučí se zpaměti básničku a recituje ji
• vyjadřuje své pocity z přečteného textu

Průřezová témata

Učivo
Básničky
Hádanky, říkanky
Krátké příběhy
Pohádky

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

1. ročník
Ilustrátoři dětské knihy

1. ročník
Ilustrátoři dětské knihy
Matematika
Číselný obor do 20

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. ročník
10 týdně, P

1. Čtení
Očekávané výstupy
žák:
• čte plynule s porozuměním jednoduché texty nahlas i
potichu
• dbá na správnou intonaci
• dokáže stručně reprodukovat přečtený či slyšený text a
odpovědět na jednoduché otázky
• popíše jednoduchý děj
• dokáže samostatně vyprávět dle obrázkové osnovy
• dokáže napsat jednoduchý diktát, samostatně si ho
překontrolovat

Průřezová témata

Učivo
Čtení
Četba delších textů, doplňková četba
Samostatný popis jednoduchého děje
Obohacování slovní zásoby, správná intonace hlasu
Nácvik čtení s porozuměním

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Matematika

Pracovní výchova

2. ročník
Sčítání a odčítání do 100 bez
přechodu přes základ

2. ročník
Konstruktivní činnosti
Výtvarná výchova
Ilustrátoři dětské knihy
Hudební výchova
Vokální činnosti
Prvouka
Lidé a čas
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.1.1 Český jazyk a literatura

RVP ZV Základní vzdělávání

2. ročník
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Mluvnice - skladba
Očekávané výstupy
žák:
• rozliší druhy vět
• zná a správně používá odpovídající interpunkční
znaménko
• seřadí správně věty v textu
• vysvětlí, z čeho se skládá slovo, dokáže uspořádat slova
do jednoduché věty
• porovnává význam slov
• rozděluje slova na konci řádku podle slabik
• vysvětlí psaní a čtení předložek

Průřezová témata

literatura

Učivo
Věty
Mluvíme a píšeme ve větách, správné psaní interpunkčních
znamének na konci věty
Nácvik správné intonace při čtení vět
Slovo, pořádek slov ve větě
Opačný význam slov
Slova významem nadřazená, podřazená a souřadná
Slabika
Dělení slov na slabiky
Nácvik čtení a psaní předložek

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

3. Psaní
Očekávané výstupy
žák:
• zvládá správné tvary písmen abecedy
• zvládá opis a přepis jednoduchých textů

Průřezová témata

Učivo
Psaní

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Matematika
2. ročník
Přirozená čísla do 100
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

4. Mluvnice - pravopis
Očekávané výstupy
žák:
• správně napíše a přečte skupiny dě, tě, ně
• dokáže správně doplnit háčky a čárky do slov
• rozlišuje hlásku a písmeno
• rozliší samohlásky krátké a dlouhé, dvojhlásky
• píše správně ú, ů
• roztřídí souhlásky na tvrdé, měkké a obojetné
• doplňuje i, í a y, ý po tvrdých a měkkých souhláskách
• píše velká písmena u vlastních jmen osob , zvířat
• pozná párové souhlásky - spodoba, na konci slov

Průřezová témata

Učivo
Skupiny hlásek dě, tě, ně
Doplňování háčků a čárek do textu, opravování chyb
Napsaná hláska je písmeno
Samohlásky krátké, dlouhé, dvojhlásky
Psaní ú, ů
Třídění souhlásek
Psaní i, í a y, ý po tvrdých a měkkých souhláskách,
odůvodňování
Vlastní jména osob a zvířat
Párové souhlásky na konci slov

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.1.1 Český jazyk a literatura

RVP ZV Základní vzdělávání

2. ročník
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

3. ročník
8 týdně, P

1. Psaní
Očekávané výstupy
žák:
• dbá na úpravu písemného projevu

Průřezová témata

literatura

Učivo
Opis a přepis písmen, slov a vět

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

2. Mluvnice
Očekávané výstupy
žák:
• ovládá psaní předložek
• zvládá psaní skupin bě, pě, mě, vě
• osvojuje si pravopis znělých a neznělých souhlásek
• odůvodňuje a píše správně i/y po obojetných souhláskách
• rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
• vyhledává podstatná jména v textu
• rozlišuje názvy obcí, ulic a správně je píše
• určí slovesa v textu
• najde v textu předložky a spojky
• seřadí slova podle abecedy
• pečlivě vyslovuje, správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Průřezová témata

literatura

Učivo
Znělé a neznělé souhlásky
Vyjmenovaná slova
Vlastní jména obcí a ulic
Slovesa
Abeceda
Slovní druhy
Skupiny bě, pě, vě, mě
Správné psaní předložek

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika
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přesahy z učebních bloků:

ostatní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.1.1 Český jazyk a literatura

RVP ZV Základní vzdělávání

3. ročník

3. Sloh
Očekávané výstupy
žák:
• vypráví podle obrázkové osnovy
• zná základní formy společenského styku
• píše věcně a formálně správně jednoduchá sdělení
• seznámí se s osnovou vyprávění

Průřezová témata

Učivo
Vyprávění
Rozhovor
Adresa, přání

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Pracovní výchova
3. ročník
Příprava pokrmů
Výtvarná výchova
Utváření osobního postoje

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

4. Čtení
Očekávané výstupy
žák:
• čte a přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku
• využívá četbu jako zdroj poznatků
• vyjadřuje své pocity z přečteného textu
• rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších
• pracuje s literárním textem dle pokynů učitele a dle svých
schopností
• pokouší se o dramatizaci

Průřezová témata

Učivo
Čtení
Slovní zásoba
Pohádka
Báseň
Bajka Mimočítanková četba
Dramatizace

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

3. ročník
Kresba

3. ročník
Ilustrátoři dětské knihy
Hudební výchova
Vokální činnosti

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní
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Učební osnovy
5.1.1 Český jazyk a literatura

RVP ZV Základní vzdělávání

4. ročník

4. ročník
8 týdně, P

1. Mluvnice
Očekávané výstupy
žák:
• rozliší větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu
jednoduchou v souvětí
• vyhledává základní skladebné dvojice
• rozlišuje kořen slova, předpony a přípony slov
• píše správně bě-bje, pě, vě-vje, mě-mně v jednoduchých
případech
• porovnává významy slov
• napíše správně předponu a předložku
• rozlišuje slova ohebná a neohebná
• vyjmenuje vzory podstatných jmen
• píše správně zeměpisné názvy
• pozná zvratné sloveso, neurčitek
• časuje slovesa v čase přítomném, minulém a budoucím
• využívá abecedu při hledání v seznamech a slovnících
• používá pravidla českého pravopisu - vyjmenovaná slova

Průřezová témata

Učivo
Věta jednoduchá a souvětí
Slovo - jednoznačné, mnohoznačné, opozita, citově
zabarvená
Určování kořene slov předpony a přípony
Pravopis psaní bě-bje, vě-vje, mě-mně, pě
Vyhledávání příbuzných slov k vyjmenovaným slovům
Rozdíl mezi předponou a předložkou
Vyjmenovaná slova
Slovní druhy
Podstatná jména - určování
Vlastní jména
Slovesa, časování sloves
Využití abecedy v seznamech a slovnících
Pravidla českého pravopisu

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Vlastivěda

Vlastivěda

4. ročník
Místo, kde žijeme. Naše vlast 1.
část

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

4. ročník
Místo, kde žijeme. Naše vlast 1.
část
Lidé a čas. Obrazy ze straších
českých dějin I.
ostatní

2. Sloh
Očekávané výstupy
žák:
• vypravuje podle osnovy, popíše jednoduchou věc
• rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary
• kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo školu
• píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché
texty

Průřezová témata

Učivo
Vyprávění
Popis
Rozvíjení slovní zásoby
Psaní - úprava
Komunikační žánry: pozdrav, oslovení, prosba, omluva,
zpráva
Pozvánka, inzerát

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Matematika

Výtvarná výchova

4. ročník
Geometrie

4. ročník
Utváření osobního postoje
Vlastivěda
Lidé kolem nás
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.1.1 Český jazyk a literatura

RVP ZV Základní vzdělávání

4. ročník
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

3. Čtení
Očekávané výstupy
žák:
• čte nahlas i potichu s porozuměním přiměřeně náročné
texty
• volně reprodukuje a tvoří vlastní texty
• rozpozná manipulativnost reklam
• rozliší literární druhy a žánry
• výrazně recituje přiměřené texty - básně
• pokouší se o vlastní tvorbu básní
• předvede scénku, hříčku

Průřezová témata

Učivo
Čtení
Volná reprodukce textu, osnova
Pohádky, pověsti
Bajky, dobrodružná literatura
Pojmy: poezie, báseň, rým, verš, sloka
Recitace
Vlastní tvorba
Dramatizace, nácvik scénky

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

Pracovní výchova

4. ročník
Ilustrátoři dětské knihy
Utváření osobního postoje

4. ročník
Práce s drobným materiálem
Výtvarná výchova
Ilustrátoři dětské knihy
Vlastivěda
Místo, kde žijeme. Naše vlast 1.
část
Lidé a čas. Obrazy ze straších
českých dějin I.
Lidé kolem nás

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

5. ročník
8 týdně, P
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Učební osnovy
5.1.1 Český jazyk a literatura

RVP ZV Základní vzdělávání

5. ročník

1. Mluvnice
Očekávané výstupy
žák:
• určuje všechny slovní druhy
• skloňuje podstatná jména
• přiřazuje podstatná jména ke vzorům
• pozná a určí druhy přídavných jmen
• odůvodňuje psaní i/y v koncovkách měkkých a tvrdých
přídavných jmen
• najde základní druhy zájmen a číslovek v textu
• časuje slovesa ve všech časech oznamovacího způsobu
• tvoří zvratná slovesa
• rozlišuje jednoduché a složené slovesné tvary
• zná pojem příčestí minulé a umí ho vytvořit
• rozpozná přímou řeč a větu uvozovací, používá přímou
řeč ve vypravování
• určuje základní skladební dvojici
• rozlišuje podmět holý, rozvitý, několikanásobný
• správně doplní i/y v příčestí minulém v jednoduchých
případech
• určuje větu řídící a závislou
• správně píše názvy národností, víceslovné názvy států a
jejich zkratky
• správně píše názvy uměleckých děl, novin, časopisů
• určí počet vět v souvětí

Průřezová témata

Učivo
Slovní druhy
Podstatná jména
Vzory podstatných jmen
Přídavná jména - poznávání druhů
Zájmena, číslovky
Časování sloves
Příčestí minulé
Přímá řeč
Podmět a přísudek
Shoda podmětu s přísudkem
Souvětí
Vlastní jména
Stavba souvětí, spojovací výrazy

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Vlastivěda

Vlastivěda

5. ročník
Místo, kde žijeme. Putování po
Evropě

literatura

materiály, pomůcky

5. ročník
Lidé a čas. Obrazy z novějších
českých dějin
Místo, kde žijeme. Putování po
Evropě

didaktická technika

ostatní

2. Slohové útvary
Očekávané výstupy
žák:
• vede správně dialog, telefonický rozhovor
• srozumitelně a jasně se vyjadřuje
• užívá vhodné spojovací výrazy a podle potřeby je
obnovuje
• vypráví podle osnovy a umí také osnovu sestavit
• popíše pracovní postup
• popíše zvíře, osobu, věc
• rozpozná podstatné a nepodstatné informace v popisu
• sestaví zprávu a oznámení

Průřezová témata

Učivo
Telefonický rozhovor
Slohové útvary
Osnova
Popis
Zpráva a oznámení
Dopis, SMS, příspěvek do časopisu
Sestavení pozvánky

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

Vlastivěda

5. ročník
Další výtvarné techniky
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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5. ročník
Lidé kolem nás
ostatní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.1.1 Český jazyk a literatura

RVP ZV Základní vzdělávání

5. ročník

3. Čtení
Očekávané výstupy
žák:
• správně a výrazně číst
• rozpozná umělecké vybrané žánry
• zná některé významné osobnosti české literatury
• vyhledává a zaznamenává si informace z textu
• vysvětlí základní literární pojmy
• výrazně recituje básně, přednáší jednoduché literární
texty

Průřezová témata

Učivo
Četba s přirozenou intonací a správným přízvukem
Rozlišování různých literárních žánrů
Stresové situace v životě
Tvůrci pohádek, dobrodružných děl, bajek
Pojmy: poezie, báseň, rým, verš, hádanka, přirovnání,
říkanka
Recitace básní, přednes literárních textů

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

5. ročník
Malba

5. ročník
Ilustrátoři dětské knihy
Vlastivěda
Lidé a čas. Obrazy z novějších
českých dějin
Místo, kde žijeme. Putování po
Evropě
Lidé kolem nás

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

6. ročník
5 týdně, P

1. Teorie literatury
Očekávané výstupy
žák:
• rozlišuje vyjadřování v próze a verších
• vyhledává informace v knihovně
• vyhledává informace v encyklopediích

Průřezová témata

Učivo
Předmět literatury
Litritera odborná a umělecká
Literární druhy

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd
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Učební osnovy
5.1.1 Český jazyk a literatura

RVP ZV Základní vzdělávání

6. ročník

2. Literární druhy a žánry
Očekávané výstupy
žák:
• uceleně reprodukuje přečtený text
• vyhledává hlavní myšlenky v textu
• charakterizuje základní literární druhy a žánry
• vyjmenuje významné představitele jednotlivých žánrů
• zajímá se o dramatické a filmové ztvárnění literárních
námětů
• napíše literární text podle svých schopností
• výtvarně ztvární daný text

Průřezová témata

Učivo
Lidová slovesnost (říkadla, přísloví, pranostiky)
Pohádky (znaky, lidová a umělá, česká a světová)
Bajky (znaky, autoři)
Mýty a báje (biblické, antické, slovanské)
Pověsti (národní, místní)

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etnický původ
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

3. Tvořívé činnosti s literárním textem
Očekávané výstupy
žák:
• popíše jazyk
• výrazně čte nebo přednáší vhodný literární text

Učivo
Recitace
Četba

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

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

Dějepis

Dějepis

6. ročník
Nejstarší starověké civilizace
Starověké Řecko

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy

literatura

materiály, pomůcky

6. ročník
Starověký Řím
Starověké Řecko
7. ročník
První státní útvary na našem
území
6. ročník
Pravěk
Nejstarší starověké civilizace

didaktická technika

4. Komunikace
Očekávané výstupy
žák:
• používá spisovnou výslovnost českých slov
• používá přiměřené tempo řeči a hlasitost
• seznamuje se s komunikaci verbální a neverbální
• provádí krátké připrsvené projevy na základě poznámek
(osnovy)
• vede rozhovor o běžných kařdodenních událostech

Učivo
Technika mluveného projevu

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd
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ostatní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.1.1 Český jazyk a literatura

RVP ZV Základní vzdělávání

6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace

Anglický jazyk

Anglický jazyk

6. ročník
Každodenní komunikace
7. ročník
Každodenní komunikace
Občanská výchova

6. ročník
Každodenní komunikace
Přítomný čas průběhový

6. ročník
Člověk ve společnosti
8. ročník
Osobnostní a sociální rozvoj

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

5. Slohové útvary
Očekávané výstupy
žák:
• pozorně čte jednodušší texty
• vyhledává klíčová slova
• formuje hlavní myšlenku
• klade otázky aodpovídá na ně
• vybere si zajímavou pasáž a pořídí z ní výpisek
• uvědomí si účel (funkci) daného slohového útvaru a podle
toho uspořádá informace
• vytváří jednoduchý text díky opakování výrazů,
nahrazování výrazů ( zejména zájmeny, synonymy a
příslovci) a díky užívání konektorů (zejména spojek)
• vypravuje příběh v časové posloupnosti
• odstraňuje opakující se slova a formulační neobratnosti
• používá prostředky ke zvyšování napětí
• vytváří osnovu
• vytváří odstavce
• používá přímou řeč
• napíše vypravování ze svého života
• používá obyvklou formu dopisu
• napíše dopis kamarádovi
• vyhledává údaje, které pozvánka obsahuje
• napíše pozvánku na kulturní akci
• vyhledává údaje, které zpráva obsahuje
• vyhledává zprávy v tisku
• vyhledává údaje, které oznámení obsahuje
• vyhledává oznámení v tisku
• napíše oznámení o školní akci
• používá výstižná slova
• popisuje objekty podle nákresu, plánu
• popíše svou hračku, pokoj a byt

Učivo
Výpisky
Vypravování (osnova, přímá řeč)
Soukromý dopis
Pozvánka
Zpráva
Oznámení
Popis předmětu a prostoru

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

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

Anglický jazyk

Informační a komunikační technologie

literatura

6. ročník
Každodenní komunikace
7. ročník
Každodenní komunikace

materiály, pomůcky

didaktická technika

6. ročník
Zpracování a využití informací základní editory a aplikace

ostatní
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Učební osnovy
5.1.1 Český jazyk a literatura

RVP ZV Základní vzdělávání

6. ročník

6. Obecné poučení o jazyce
Očekávané výstupy
žák:
• odliší spisovný a nespisovný jazykový projev
• seznámí se s ukázkami českého a moravského nářečí
• samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se
Slovníkem spisovné češtiny a dalšími základními
jazykovými příručkami

Průřezová témata

literatura

Učivo
Jazyk a jeho útvary
Seznámení s jazykovými příručkami

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

7. Zvuková stránka jazyka
Očekávané výstupy
žák:
• rozlišuje druhy hlásek
• spisovně vyslovuje česká slova
• rozpoznává spodobu znělosti
• používá základní pravopisná pravidla

Průřezová témata

literatura

Učivo
Soustava českých hlásek
Hlavní zásady spisovné výslovnosti
Spodoba znělosti
Modulace souvislé řeči (slovní přízvuk, větná melodie,
důraz, tempo, pauzy)

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

8. Nauka o tvoření slov
Očekávané výstupy
žák:
• tvoří slova odvozováním

Průřezová témata

literatura

Učivo
Stavba slova
Tvoření slov odvozováním
Slova příbuzná
přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

9. Pravopis
Očekávané výstupy
žák:
• upevňuje si základní pravopisné jevy lexikální a
morfologické
Průřezová témata

Učivo
Pravopis lexikální a morfologický

přesahy do učebních bloků:
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přesahy z učebních bloků:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.1.1 Český jazyk a literatura

RVP ZV Základní vzdělávání

6. ročník
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

10. Tvarosloví - ohebné slovní druhy
Očekávané výstupy
žák:
• rozlišuje druhy podstatných jmen
• určuje mluvnické kategorie podstatných jmen
• utvrzuje si základní pravopisné jevy
• osvojuje si pravopis vlastních jmen a jednoduchých názvů
zeměpisných
• určuje druhy přídavných jmen
• zařadí přídavná jména ke vzorům
• stupňuje přídavná jména
• procvičuje pravopis přídavných jmen
• rozpozná druhy zájmen a číslovek
• vyhledává jejich tvary v textu
• používá spisovné tvary zájmen a číslovek
• určuje mluvnické kategorie sloves
• využívá plnovýznamových sloves ve stylistických
cvičeních

Průřezová témata

literatura

Učivo
Podstatná jména - věcný význam, mluvnický význam,
pravopis koncovek
Přídavná jména - druhy, vzory, skloňování, stupňování
přídavných jmen, pravopis
Zájmena - druhy, tvary, používání ve větách, pravopis
Číslovky - druhy, tvary, pravopis
Slovesa - mluvnické kategorie, slovesný způsob

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

11. Skladba
Očekávané výstupy
žák:
• rozlišuje základní větné členy, část podmětovou a
přísudkovou
• utvrzuje si učivo o shodě podmětu s přísudkem
• rozlišuje větu jednoduchou a souvětí
• osvojuje si pravopis přímé řeči

Průřezová témata

literatura

Učivo
Podmětová a přísudková část věty
Podmět vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný
Přísudek slovesný, jmenný, sponová slovesa, přísudek
jednoduchý a složený
Shoda přísudku s podmětem
Věta jednoduchá a souvětí
Řeč přímá a nepřímá

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní
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Učební osnovy
5.1.1 Český jazyk a literatura

RVP ZV Základní vzdělávání

7. ročník

7. ročník
4 týdně, P

1. Teorie literatury
Očekávané výstupy
žák:
• charakterizuje základní literární druhy a žánry
• vyjmenuje významné představitele jednotlivých žánrů
• napiše literání text podle svých schopností

Průřezová témata

Učivo
Poezie (básnický jazyk, obrazné pojmenování, rým)
Lyrika - epika

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Literární druhy a žánry
Očekávané výstupy
žák:
• načrtne strukturu díla
• popíše jazyk
• vlastními slovy interpretuje obsah díla
• odlišuje fakta od názorů a hodnocení
• ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnává s
dostupnými zdroji
• vyhledává hlavní myšlenky v textu
• charakterizuje základní literární druhy a žánry
• vyjmenuje významné představitele jednotlivých žánrů
• vyhledá důležité myšlenky
• výtvarně ztvární daný text
• zajímá se o dramatické a filmové ztvárnění literárních
námětů
• pracuje s internetem

Průřezová témata

Učivo
Balada
Kroniky-legendy
Povídka
Román

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
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ostatní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.1.1 Český jazyk a literatura

RVP ZV Základní vzdělávání

7. ročník

3. Tvořivé činnosti s literárním textem
Očekávané výstupy
žák:
• výrazně čte nebo přednáší vhodný literární text
• na základě četby popíše své pocity a dojmy

Průřezová témata

literatura

Učivo
Četba
Recitace

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

4. Komunikace
Očekávané výstupy
žák:
• rozlišuje věty s různým komunikačním záměrem
• dbá na používání vhodných jazykových prostředků
• kontroluje postoj, gesta, mimiku
• vede rozhovor o závažnějších událostech života
• naslouchá partnerovi

Učivo
Komunikační funkce (záměr)
Mluvní cvičení

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace

Anglický jazyk

přesahy z učebních bloků:

7. ročník
Každodenní komunikace
Občanská výchova
6. ročník
Člověk ve společnosti
8. ročník
Osobnostní a sociální rozvoj

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

5. Slohové útvary
Očekávané výstupy
žák:
• zjišťuje základní fakta z jednotlivých odstavců
• vyhledává ve slovníku význam odborných názvů
• dodržuje pořadí úkonů
• uvádí seznam pomůcek
• provádí nákresy
• napíše popis pracovního postupu
• používá obvyklou formu úředního dopisu
• uvádí správné místo a datum
• nastylizuje úřední dopis
• vyplňuje tiskopisy objednávek
• uvádí příklady zboží, které lze na objednávku zakoupit
• vyhledává v textu části, které žádost obsahuje
• používá ustálenou formu žádosti (hlavička,věc)
• používá ustálené obraty
• napíše žádost na PC

Učivo
Popis pracovního postupu
Úřední dopis
Žádost
Objednávka

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd
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Učební osnovy
5.1.1 Český jazyk a literatura

RVP ZV Základní vzdělávání

7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Informační a komunikační technologie
6. ročník
Zpracování a využití informací základní editory a aplikace

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

6. Tvarosloví
Očekávané výstupy
žák:
• správně třídí slovní druhy
• tvoří spisovné tvary
• ovládá pravopisné jevy morfologické
• obohacuje svou slovní zásobu o různá výstižná
plnovýznamová slovesa

Průřezová témata

literatura

Učivo
Ohebné slovní druhy; důraz na slovesa - slovesný rod;
neohebné slovní druhy, stupňování příslovcí

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

7. Slovní zásoba
Očekávané výstupy
žák:
• chápe přenášení pojmenování
• používá samostatně výkladové a jiné slovníky pro určení
významu slova
• rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby
obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

Průřezová témata

literatura

Učivo
Význam slova; slova jednoznačná, mnohoznačná,
synonyma, antonyma, homonyma, odborné názvy
Způsoby obohacování slovní zásoby (odvozování, skládání,
zkracování)

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

8. Skladba
Očekávané výstupy
žák:
• rozlišuje větu jednočlennou, dvojčlennou a větný
ekvivalent
• orientuje se ve stavbě jednočlenné věty
• rozlišuje významové vztahy mezi větnými členy
• zvládá pravopis syntaktický ve větě jednoduché

Průřezová témata

Učivo
Věty jednočlenné, dvojčlenné, větné ekvivalenty
Větný člen holý, rozvitý, několikanásobný
Rozvíjející větné členy (přívlastek, předmět, příslovečné
určení, doplněk)
Rozbor věty jednoduché, grafické znázornění, interpunkce

přesahy do učebních bloků:
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přesahy z učebních bloků:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.1.1 Český jazyk a literatura

RVP ZV Základní vzdělávání

7. ročník
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

9. Pravopis
Očekávané výstupy
žák:
• zvládá pravopis lexikální

Průřezová témata

literatura

Učivo
Vlastní jména a názvy

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

8. ročník
5 týdně, P

1. Hlavní vývojová období národní a světové literatury, významní představitelé
Očekávané výstupy
žák:
• charakterizuje literaturu v období středověku
• charakterizuje literaturu renesanční
• charakterizuje literaturu období baroka
• vymezí období a úkoly NO, vyjmenuje jeho představitele
• charakterrizuje lit. směry II: pol. 19. století, uvede jejich
představitele
• zajímá se o dramatické a filmové ztvárnění literááních
námětů
• zvládá dramatizaci jednoduchého textu

Učivo
Staroslověnské písemnictví
Vznik česky psané literatury
Literatura předhusitská a husitská (Jan Hus, Petr Chelčický)
Renesance a humanismus
Shakespeare, Cervantes
Česká humanistická tvorba:
Pobělohorská literatura (ústní lidová slovesnost)
Formování novodobého českého národa
Generace J. Dobrovského
Dějepisné dílo F. Palackého
Poezie a próza období romantismu (K. H. Mácha)
Poezie a próza období realismu
Literární směry II. pol. 19. století (kritický realismus ..)
Nové směry na přelomu 19. a 20. století

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

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

Dějepis

Dějepis

7. ročník
Přemyslovci a Lucemburkové
Konflikty středověku
Raný novověk
Doba husitská

7. ročník
Přemyslovci a Lucemburkové
Středověká společnost
Raný novověk
Doba husitská
8. ročník
Národní hnutí evropských národů
Baroko
Umělecké směry II. poloviny 19.
století
Hudební výchova

Vokální činnosti

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd
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Učební osnovy
5.1.1 Český jazyk a literatura

RVP ZV Základní vzdělávání

8. ročník
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Tvořivé činnosti s literárním textem
Očekávané výstupy
žák:
• pracuje s internetem, získané informace třídí a
zpracovává
• výrazně čte nebo přednáší vhodný literární text
• na základě četby popíše své pocity a dojmy

Průřezová témata

Učivo
Práce s informacemi
Četba

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Mezilidské vztahy

přesahy z učebních bloků:
Anglický jazyk
8. ročník
Přídavná jména a příslovce

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etnický původ
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

3. Komunikace
Očekávané výstupy
žák:
• používá přiměřenou slovní zásobu
• používá spisovnou výslovnost českých acizích slov
• vybírá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému
komunikačnímu záměru
• provádí připravené mluvené projevy, v nichž používá
spisovné tvary slov a spisovnou výslovnost
• dbá na přiměřené tempo řeči, hlasitost a pauzy

Učivo
Mluvní cvičení

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace

Občanská výchova

literatura

8. ročník
Osobnostní a sociální rozvoj
materiály, pomůcky

didaktická technika

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd
46

přesahy z učebních bloků:

SMILE verze 2.3.5

ostatní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.1.1 Český jazyk a literatura

RVP ZV Základní vzdělávání

8. ročník

4. Slohové útvary
Očekávané výstupy
žák:
• pozorně čte a naslouchá složitějším textům
• vyhledává v textu fakta
• tvoří otázky, kterými fakta ověřuje
• vysvětlí, co je objektivní a subjektivní sdělení
• uvede příklady
• pořizuje výtah z textu
• zvolí text z oblasti svého zájmu, připraví z něj výtah
• provede výklad z oblasti svého zájmu
• uvádí zdroje (knihy, časopisy), z nichž čerpal informace
• uvědomí si účel (funkci) daného slohového útvaru a podle
toho uspořádá informace
• vytváří soudržný text
• vyhledává v textu údaje, které životopis obsahuje
• používá spisovné a citově neutrální výrazy
• shromáždí fakra potřebná k sestavení vlastního životopisu
• vytvoří vlastní životopis
• vytvoří vlastní strukturovaný životopis na PC
• objasní pojmy charakteristika přímá, nepřímá, vnitřní a
vnější
• shromáždí řadu lidských vlastností a zjistí jejich význam
• používá pestré přívlastky, přirovnání
• odstaňuje opakující se slova a formulační nedostatky
• člení text do odstavců
• charakterizuje některého spolužáka, známou osobnost a
literární postavu

Průřezová témata

Učivo
Charakteristika (popis osoby)
Živopis
Výtah
Výklad

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Informační a komunikační technologie
6. ročník
Zpracování a využití informací základní editory a aplikace

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

5. Obecné poučení o jazyce
Očekávané výstupy
žák:
• má přehled o slovanských jazycích

Průřezová témata

literatura

Učivo
Skupiny jazyků

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní
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Učební osnovy
5.1.1 Český jazyk a literatura

RVP ZV Základní vzdělávání

8. ročník

6. Nauka o slovní zásobě
Očekávané výstupyUčivo
žák:Obohacování slovní zásoby s důrazem na slova přejatá
• spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova azvládá jejich
pravopis
• používá slovníky pro určení významu slova

Průřezová témata

literatura

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

7. Tvarosloví
Očekávané výstupy
žák:
• tvoří spisovné tvary slov

Průřezová témata

literatura

Učivo
Skloňování obecných jmen přejatých a cizích vlastních jmen
Slovesa - slovesný vid, třídy a vzory

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

8. Skladba
Očekávané výstupy
žák:
• rozlišuje významové vztahy mezi větnými členy
• chápe vztah souřadnosti mezi větnými členy
• nahrazuje větné členy vedlejšími větami
• určuje druhy vedlejších vět
• chápe obsahovou souvislost mezi větami hlavními
• určuje druh souvětí
• ovládá pravopisné jevy syntaktické ve větě jednoduché a
souvětí

Průřezová témata

literatura

Učivo
Věta jednoduchá, mluvnický zápor
Významový poměr mezi několikanásobnými větnými členy
Druhy vedlejších vět
Významový poměr mezi větami hlavními
Souvětí souřadné a podřadné

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

9. Pravopis
Očekávané výstupy
žák:
• zvládá pravopisné jevy lexikální, morfologické, syntaktické

Průřezová témata

Učivo
Opakování všech základních pravopisných jevů

přesahy do učebních bloků:
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přesahy z učebních bloků:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.1.1 Český jazyk a literatura

RVP ZV Základní vzdělávání

8. ročník
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

9. ročník
5 týdně, P

1. Hlavní vývojová období národní a světové literatury, významní představitelé
Očekávané výstupy
žák:
• charakterizuje literární směry ve 20. století, uvede jejich
představitele
• zajímá se o dramatické a filmové ztvárnění literárních
námětů
• podle věku a svých možností porovnává jednotlivá
ztvárnění
• pracuje s internetem
• získané infformace třídí, porovnává a zpracovává
• specifikuje, v čem spočívá odlišnost autora a jeho
vyjadřování
• uvede konkrétního představitele výrazného individuálního
stylu
• doloží konkrétní díla

Učivo
Nové směry na přelomu 19. a 20. století
Literatura mezi světovými válkami
Odraz světových válek v literatuře
Literatura ve II. polovině 20. století (oficiální, samizdat, exil)
Současná literatura a její představitelé
Individuální styl autora

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

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

Dějepis

literatura

přesahy z učebních bloků:

9. ročník
První světová válka
Svět po I. světové válce
30. léta 20. století
Druhá světová válka
Českolovensko ve II. polovině 20.
století
Život ve II. polovině 20. století

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Tvořivé činnosti s literárním textem
Očekávané výstupy
žák:
• tvoří literárná text podle svých schopností
• zvládá dramatizaci jednoduchého textu
• objasní svůj názor na přečtené dílo

Učivo
Četba
Vytváření vlastního textu

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd
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Učební osnovy
5.1.1 Český jazyk a literatura

RVP ZV Základní vzdělávání

9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Princip sociálního smíru a solidarity
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

3. Literatura hodnotná a konzumní
Očekávané výstupy
žák:
• charakterizuje pojem "hodnotná a konzumní literatura"
• uvede příklady konzumní literatury a doloží konkrétními
příklady (díly)

Průřezová témata

literatura

Učivo
Oddechová literatura
Konzumní literatura

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

4. Slohové útvary
Očekávané výstupyUčivo
žák:Úvaha
Líčení• odlišuje fakta od názorů
Proslov
• porovnává vyhledávaná fakta s fakty v jiných informačních
Diskuse
zdrojích (noviny,encyklopedie, internet)
• rozpoznává komunikační záměr partnera v hovoru
• používá přiměřenou slovní zásobu
• uvědomuje si důležitost vhodného užívání verbálních,
neverbálních a paralinválních prostředků řeči a vhodně je
užívá
• posuzuje vhodnost těchto prostředků v projevech
spolužáků
• stanoví pravidla diskuse a zapojuje se do ní
• naslouchá argumentům ostatních
• uvádí argumenty, jimiž podporuje své názory
• diskutuje o aktuálních problémech pod vedením
pedagoga
• vytváří složitější text
• vyhledává v textu výrazy líčící krásu místa a vztah k němu
a vytváří je
• vylíčí krásu místa, ke kterému má osobní vztah
• uvede příležitosti, při nichž se proslov pronáší
• uvede části, z nichž se proslov skládá
• přednese krátký projev

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace

Informační a komunikační technologie
6. ročník
Zpracování a využití informací základní editory a aplikace

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd
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Učební osnovy
5.1.1 Český jazyk a literatura

RVP ZV Základní vzdělávání

9. ročník
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

5. Masmédia
Očekávané výstupy
žák:
• objasní, co jsou masmédia
• na konkrétních příkladech novinových textů a
rozhlasových a televizních pořadů rozpozná manipulativní
komunikaci
• provede kritiku manipulace
• vysvětlí pojem publicistika
• charakterizuje inerview, reportáž a fejeton
• provede interview

Učivo
Média
Reklama-manipulace
Publicistika

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení

Občanská výchova

literatura

přesahy z učebních bloků:

7. ročník
Člověk a kultura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

6. Obecné poučení o jazyce
Očekávané výstupy
žák:
• vyhledá v textu a rozliší slova zastaralá, novotvary
• odliší spisovný a nespisovný jazykový projev a zdůvodní
jejich užití

Průřezová témata

literatura

Učivo
Vývoj českého jazyka
Útvary českého jazyka

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

7. Zvuková stránka jazyka
Očekávané výstupy
žák:
• rozvíjí kultivovaný mluvený projev

Průřezová témata

literatura

Učivo
Shrnutí učiva

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní
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Učební osnovy
5.1.1 Český jazyk a literatura

RVP ZV Základní vzdělávání

9. ročník

8. Nauka o tvoření slov
Očekávané výstupy
žák:
• rozpozná nejdůležitější způsoby obohacování slovní
zásoby a zásady tvoření českých slov
Průřezová témata

literatura

Učivo
Shrnutí učiva

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

9. Nauka o významu slov
Očekávané výstupy
žák:
• rozlišuje a vědomě užívá slova slohově neutrální a stylově
zabarvená
Průřezová témata

literatura

Učivo
Shrnutí učiva - význam slov, přenášení významu

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

10. Tvarosloví
Očekávané výstupy
žák:
• provádí rozbor slov a vět

Průřezová témata

literatura

Učivo
Slovní druhy ohebné a neohebné
Tvary slov domácích a přejatých
Vlastní jména a názvy
přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

11. Skladba
Očekávané výstupy
žák:
• orientuje se ve stavbě jednoduché věty a v různých
typech výpovědí
• ovládá pravopisné jevy syntaktické ve větě jednoduché
• orientuje se ve složitějších souvětích
• zvládád interpunkci u vedlejších vět souřadně spojených

Průřezová témata

Učivo
Věta jednoduchá - vztahy shody, řízenosti, přimykání
Nepravidelnosti větné stavby (samostatný větný člen, elipsa,
osamostatněné větné členy)
Interpunkce ve větě jednoduché
Složité souvětí (vsuvka)
Stavba textu

přesahy do učebních bloků:
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přesahy z učebních bloků:
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Učební osnovy
5.1.2 Anglický jazyk

RVP ZV Základní vzdělávání

9. ročník
materiály, pomůcky

literatura

didaktická technika

ostatní

5.1.2 Anglický jazyk
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

3

3

3

3

4

3

4

Charakteristika předmětu
Charakteristika předmětu
V předmětu Anglický jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, oboru cizí
jazyk.
Předmět je vyučován na 1. i 2. stupni školy, časová dotace na výuku angličtiny ve 3. - 5. ročníku je 3 hodiny
týdně a na druhém stupni jsou vyučovány v 6. a 8. ročníku rovněž 3 hodiny týdně, ale 7. a 9. ročník je posílen
o další hodinu, tedy na 4 hodiny týdně. Výuka anglického jazyka probíhá v kmenových třídách, v jazykové
a počítačové učebně.
Při výuce anglického jazyka je kladen důraz na komunikační schopnosti žáků. Výuka směřuje k tomu, aby žáci
byli schopni dorozumět se s cizincem v běžných situacích a hovořit s ním o jednoduchých tématech, rozumět
čtenému textu na příslušné jazykové úrovni i poslechovým cvičením. U žáků se SPU je kladen důraz především
na mluvený projev a dovednost dorozumět se.
Při výuce angličtiny jsou využívány učebnice a pracovní sešity (Chit Chat - 1. st. a Project - 2. st.) a další
doplňkové materiály (plakáty, obrázkové karty, počítačové programy apod.).
Ve vyučovací hodině je (kromě výkladu, poslechu, četby, procvičování gramatiky, dialogů, reprodukce textu
v písemné a ústní formě) rovněž kladen důraz na samostatnou práci žáků, práci ve dvojicích či malých skupinách,
práci se slovníkem a na jiné vyhledávání informací. Součástí vyučování jsou hry, soutěže, recitace, zpěv,
výukové programy na PC a různé zajímavé krátkodobé projekty. Žáci mají možnost účastnit se konverzačních
soutěží a jazykových olympiád.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti:
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
• chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa, a tedy
jako významného sjednocujícího činitele národního společenství a jako důležitého a nezbytného nástroje
celoživotního vzdělávání
• rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potenciálního zdroje pro rozvoj osobního
i kulturního bohatství
• vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání
informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů
• zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu
k jazyku v rámci interkulturní komunikace
• samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s
texty různého zaměření
• získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe
sama
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• individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního
vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního
a estetického vnímání

Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí:
Výuka anglického jazyka společně s ostatními předměty vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace
přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto:
Kompetence k učení: je rozvíjena tím, že nabízí žákům řadu aktivačních metod, např. práci s textem, hledání ve
slovníku, poslech autentického textu apod., dále různé konverzační metody, kooperativní výuku, projektovou
formu výuky, tématickou výuku, zpracování referátů, motivační hry, písně, využívá modelu evokace, učení
a reflexe, dává prostor pro sledování vlastního pokroku, předkládá různé možnosti učení slovní zásobě a zajišťuje
možnost volby při zpracování různých úkolů.
Kompetence k řešení problémů: je rozvíjena tím, že vede žáky k porovnávání a odvozování problémů, např.
hledáním souvislostí, společných či rozdílných znaků reálií ČR a cizojazyčných zemí, k aplikaci stávajících
jazykových pravidel pro vyvozování složitějších gramatických jevů, předkládá žákům dostatek informačních
zdrojů o cizojazyčných zemích při práci s internetem, časopisy, slovníky, s mapou a s autentickými materiály.
Kompetence komunikativní: je rozvíjena tím, že nabízí a vytváří žákům dostatek možností k mluvenému projevu
prací ve dvojicích, skupinách, rozhovory v rolích, modelových situacích, tlumočením, prezentací výstupů
projektů apod., ale i k četbě a poslechu.
Kompetence sociální a personální: při výuce jazyka pěstuje v žácích národní identitu a zároveň příslušnost k EU,
evropskému a světovému společenství tím, že seznamuje žáky s reáliemi a kulturními tradicemi ostatních zemí
EU, pozitivně rozvíjí sebedůvěru a vědomí vlastních schopností tím, že vede žáky k reálnému sebehodnocení,
sebereflexi prostřednictvím diskusí o jednotlivých krocích svého pokroku.
Kompetence občanské: jsou rozvíjeny tím, že je žákům poskytován dostatek modelových situací k prokázání
praktických jazykových dovedností, k prokázání hrdosti na svoji zem a odstranění jazykových bariér při
tématické výuce, zpracování autentických materiálů o městě, naší republice apod., rovněž jsou využívány vlastní
zkušenosti žáků z cestování.
Kompetence pracovní: vede žáky k propojení jednotlivých jazykových znalostí a dovedností k praktickému
ovládání jazyka, využívání různých materiálů a schopnosti efektivně organizovat svou práci.
Vzdělávání v předmětu ve všech ročnících směřuje k:
• získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k předmětu
• osvojení potřebných jazykových znalostí a k aktivnímu využití účinné komunikace v cizím jazyce
• získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném jazyce
• porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených
znalostí
• poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůležitějších informací o zemích studovaného
jazyka a k práci s nimi
• pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění mezi zeměmi,
respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů
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3. ročník

3. ročník
3 týdně, P

1. Audioorální kurz
Očekávané výstupy
žák:
• přiřazuje obrázky
• rozlišuje mezi slovem anglickým a českým
• seřazuje slova ve hrách

Průřezová témata

literatura

Učivo
Motivační hry a aktivity
Písně a říkanky
Rozhovory - poslech
Vybarvování

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

2. Barvy, čísla 1 - 12
Očekávané výstupy
žák:
• chápe jednoduché pokyny
• uvědomuje si rozdíl mezi fonetickou a psanou podobou
slova

Průřezová témata

Učivo
Číselná řada 1 - 12
Základní barvy (např. modrá, zelená ....)

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Matematika

Výtvarná výchova

1. ročník
Číselný obor do 10
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

3. ročník
Malba
ostatní

3. Školní potřeby
Očekávané výstupy
žák:
• zadává a plní příkazy a pokyny
• přiřazuje obrázky ke slovům
• vyhledává slova v nabídce

Průřezová témata

literatura

Učivo
Předměty ve třídě.
Jednoduché otázky: "WHAT'S THIS ?"
"WHO'S THIS ?"

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní
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3. ročník

4. Nábytek
Očekávané výstupy
žák:
• klade jednoduché otázky
• odpovídá jedním slovem

Učivo
Předměty v pokoji, moje oblíbená věc, barva...
Otázky: " HOW OLD ARE YOU ?"
" WHAT'S YOUR NAME ?"

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Výtvarná výchova
3. ročník
Malba
Kresba
Techniky plastického vyjádření

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

5. Domácí mazlíčci
Očekávané výstupy
žák:
• vhodně používá zjišťovací otázky
• odpovídá na zjišťovací otázky
• rozlišuje fonetickou a grafickou podobu slova

Průřezová témata

Učivo
Domácí mazlíčci ( dog, fish, bird...)
Otázky: " IS IT ?"
Odpovědi: "YES, IT IS." "NO, IT ISN'T."
Pořádek slov v otázce a odpovědi.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Výtvarná výchova
3. ročník
Malba
Kresba
Techniky plastického vyjádření

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

6. Nálady, pocity, blahopřání
Očekávané výstupy
žák:
• jednoduše vyjadřuje své pocity a nálady
• tvoří otázky za účelem zjistit totéž u druhých

Průřezová témata

Učivo
Vyjadřování pocitů ( Mám hlad, jsem unavený...)
I AM / HE´S / SHE´S
ARE YOU + adjekt.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Výtvarná výchova
3. ročník
Utváření osobního postoje

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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3. ročník

7. Obličej
Očekávané výstupy
žák:
• přiřazuje názvy částí těla k nákresu
• vyjmenuje části obličeje
• rozlišuje rod mužský, ženský, střední

Průřezová témata

Učivo
Popis obličeje, dlouhé vlasy, modré oči...
I'VE GOT / HE'S GOT / SHE'S GOT

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Výtvarná výchova
3. ročník
Malba
Kresba

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

8. Rodina
Očekávané výstupy
žák:
• vyjmenuje členy rodiny
• vyjádří počet členů rodiny
• tvoří otázky Kolik....?
• porozumí jednoduchému příběhu
• používá abecední slovník učebnice

Průřezová témata

Učivo
Moje rodina
HOW MANY
Množné číslo podstatných jmen

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Výtvarná výchova
3. ročník
Malba
Utváření osobního postoje

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

4. ročník
3 týdně, P

1. Tělo
Očekávané výstupy
žák:
• nakreslí a popíše lidské tělo
• pojmenuje části těla
• tvoří doplňující otázky

Průřezová témata

Učivo
Části těla ( head, face, hand...)
Has it got...?
Yes, it has. No, it hasn´t.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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4. ročník
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Oblečení
Očekávané výstupy
žák:
• tvoří otázky týkající se věcí, které patří jiným
• čte a porozumí přiměřenému textu

Průřezová témata

literatura

Učivo
Clothes
HAVE YOU GOT ....?
WHOSE IS IT ?

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

3. Jídlo
Očekávané výstupy
žák:
• pojmenuje oblíbené jídlo
• získává informace z textu
• zjišťuje informace správně zvolenou otázkou

Průřezová témata

literatura

Učivo
Food.
WHAT DO YOU LIKE ?
DO YOU LIKE ......?

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

4. Zvířata
Očekávané výstupy
žák:
• určí, co je na obrázku
• aplikuje infrmace získané poslechem
• využívá dřívějších znalostí k utřídění informací
• čte plynule text

Průřezová témata

literatura

Učivo
Animals.
Věty: "THERE IS." "THERE ARE."
Jednotné a množné číslo.
Věty určující původ (FROM)

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika
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4. ročník

5. Hračky, osobní věci
Očekávané výstupy
žák:
• popíše umístění předmětů
• používá krátké odpovědi
• získává informace z četby

Učivo
Oblíbené věci, předměty v pokoji.
Otázka: "IS THERE A .... ARE THERE...?"
Odpověď: "YES, THERE IS." "NO, THERE ISN'T."

Průřezová témata

literatura

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

6. Hudební nástroje
Očekávané výstupy
žák:
• používá vhodné otázky s cílem dovědět se něco o
druhých
• určuje a pojmenovává předměty
• interpretuje informace získané rozhovorem

Průřezová témata

literatura

Učivo
Hudební nástroje.
Oznamovací věty: Ican play the...
Sloveso can v kladné větě.
Vazby týkající se oblasti zájmů, obliby.

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

7. Sporty
Očekávané výstupy
žák:
• získává informace z četby
• porozumí příběhu a jeho dramatizaci
• hovoří o dovednostech

Průřezová témata

literatura

Učivo
Spotrty.
Otázky: "CAN YOU?"
Odpovědi: "YES, I CAN." "NO, I CAN`T."
Slovní zásoba - sport.

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

8. Místnosti, nábytek
Očekávané výstupy
žák:
• určuje (pojmenuje) místnosti
• vztvoří krátký text k popisu místnosti
• popisuje zařízení bytu

Průřezová témata

Učivo
Předměty v místnosti.
Nábytek.
Předložky místa.
Věty popisující umístění věcí
Slovní zásoba - dům, byt

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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4. ročník
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

9. Zdraví a nemoci
Očekávané výstupy
žák:
• zadává příkazy
• diskutuje na téma zdraví
• navrhuje řešení (co dělat, je-li člověk nemocný)

Průřezová témata

literatura

Učivo
Zdraví a nemoci.
Otázky týkající se nemocí a problémů, které je provázejí
Rozkazy: "DON'T EAT !" "EAT !" "DON'T DRINK !" "DRINK
!"
Slovní zásoba - zdraví, nemoci

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

10. Obchody a místa ve městě, žádost
Očekávané výstupy
žák:
• orientuje se v plánu města
• volí otázky na zjištění polohy místa
• popisuje cestu (trasu)
• plánuje cestu

Průřezová témata

literatura

Učivo
Město.
Pokyny (jak se kam dostat)
Předložky místa.
Slovní zásoba – město

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

11. Dovolená
Očekávané výstupy
žák:
• napíše a přečte pohlednici, pozdrav z dovolené
• popíše činnosti spojené s dovolenou
• interpretuje údaje z katalogu
• používá abecední slovník učebnice

Průřezová témata

literatura

Učivo
Dovolená.
Otázky a sdělení týkající se dovolené (místo činnosti,
možnosti, doporučení)
Slovní zásoba - dovolená
Přítomný průběhový čas. Popis obrázku. Popis momentálně
probíhajících aktivit.

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika
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5. ročník

5. ročník
3 týdně, P

1. Každodenní komunikace
Očekávané výstupy
žák:
• dokáže se představit, pozdravit dospělého i kamarády,
poděkovat a omluvit se
• dokáže sdělit svou adresu, zeptat se na adresu jiných
• napíše jednoduchý pozdrav z prázdnin

Průřezová témata

literatura

Učivo
Pravidla komunikace v běžných každodenních situacích-pozdrav, poděkování, představování, omluva.
Jednoduchá sdělení- adresa, pozdrav a dopis z prázdnin.

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

2. Počasí, příroda
Očekávané výstupy
žák:
• interpretuje informace z relace či tisku
• předává informaci o počasí
• porozumí obsahu básně
• porozumí mapě předpovědi počasí

Průřezová témata

literatura

Učivo
Počasí, příroda.
Popis momentálního stavu počasí.
Slovní zásoba daného tématu.

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

3. Škola
Očekávané výstupy
žák:
• přiřazuje předměty do tabulky
• tvoří učební rozvrh
• organizuje výuku (navrhuje)
• kombinuje při plánování

Průřezová témata

literatura

Učivo
Škola.
Rozvr hodin.
Slovní zásoba- vyučovací předměty.
Čas, What time is it ?
Předložky ON,AT.

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní
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5. ročník

4. Televizní pořady
Očekávané výstupy
žák:
• rozhoduje o vhodnosti pořadů
• diskutuje o televizním programu
• navrhuje program (výběr)

Učivo
Co je v televizi ?
Rozhovory o programu a oblíbených pořadech
Orientace v televizním programu

Průřezová témata

literatura

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

5. Koníčky, volný čas
Očekávané výstupy
žák:
• popisuje své zájmy
• posuzuje koníčky (uvádí vztah k jiným koníčkům)
• klade jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídá
• vybaví si a používá slovní zásobu daného jednoduchého
tématu

Průřezová témata

literatura

Učivo
Volný čas a zájmová činnost- koníčky, zájmy, sport.
Vytváření názorů na trávení volného času
Rozhovory zaměřené na zájmy

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

6. Zvířata
Očekávané výstupy

Učivo
Zvířata, divoká zvířata.
Přítomný čas prostý, It lives....
Otázka: Where does it live?

Průřezová témata

literatura

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

7. Svátky
Očekávané výstupy
žák:
• aktivně pracuje s dvojjazyčným slovníkem
• jednoduše hovoří o zvycích a tradicích

Průřezová témata

Učivo
Synonyma - práce se synonymy
Vánoce, Velikonoce - základní slovní zásoba a základní
informace

přesahy do učebních bloků:
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přesahy z učebních bloků:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.1.2 Anglický jazyk

RVP ZV Základní vzdělávání

5. ročník
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

8. Země
Očekávané výstupy
žák:
• v jednoduchých rozhovorech aplikuje naučené fráze a
věty
• čte jednoduché krátké texty

Průřezová témata

Učivo
Anglicky mluvící země
Důležité zeměpisné údaje

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

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

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

9. Základní slovní zásoba
Očekávané výstupy
žák:
• je schopen vyplnit jednoduchý formulář se základními
osobními údaji
• pojmenuje základní barvy a čísla
• využívá přídavných jmen k obohacení ústního i
písemného projevu
• rozumí obvyklým pokynům vyučujícího a reaguje na ně
• vyjmenuje abecedu a hláskuje jména a názvy věcí
• rozlišuje předložky in, on, under
• vytváří množná čísla osvojených podstatných jmen
• pojmenuje základní části těla

Průřezová témata

literatura

Učivo
Základní číslovky - číslovky 1 - 100
Barvy - základní barvy
Přídavná jména - antonyma, základní přídavná jména
Pokyny - jednoduché pokyny a instrukce používané ve třídě
Abeceda - vyjmenovávání abecedy, spelování slov
Předložky - in, on, under, by
Množné číslo - tvoření množného čísla
Části těla - základní části těla

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

10. Sloveso BÝT
Očekávané výstupy
žák:
• popíše jednotlivé členy rodiny
• používá sloveso být v oznamovacích, tázacích, kladných i
záporných větách a využívá zkrácené tvary
• při písemné i ústní reprodukci různých textů používá
známé fráze a spojení
• napíše jednoduchý dopis či pohlednici
• při obměňování textu využívá známou slovní zásobu
• používá přivlastňovací zájmena
• využívá jednoduché autentické materiály k získávání
potřebných informací

Učivo
Rodina- jednoduché informace o rodině
Sloveso BÝT (to be)- věty oznamovací, zkrácené tvary,
otázky, záporné věty
Pohlednice, dopis- psaní pohlednic a dopisů
Přivlastňovací zájmena- základní
Nakupování - Kolik stojí...? Ceny.
Význam slov v kontextu - práce s textem
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Učební osnovy
5.1.2 Anglický jazyk

RVP ZV Základní vzdělávání

5. ročník
Průřezová témata

literatura

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

6. ročník
3 týdně, P

1. Každodenní komunikace
Očekávané výstupy
žák:
• dokáže se představit, pozdravit, přivítat se a rozloučit
• používá jednoduché fráze a otázky

Průřezová témata

Učivo
Jednoduchá sdělení - pozdrav, přivítání, rozloučení,
představování

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

6. ročník
Komunikace

literatura

materiály, pomůcky

6. ročník
Slohové útvary
Komunikace
didaktická technika

ostatní

2. Sloveso MÍT
Očekávané výstupy
žák:
• s využitím slovesa mít vytváří věty oznamovací (kladné i
záporné), tázací věty i krátké odpovědi
• používá jednoducé fráze a otázky ke zjištění ceny
• dodržuje pořádek slov ve větě
• v jednoduchých větách se vyjadřuje o své rodině a škole
• využívá přiměřenou slovní zásobu

Průřezová témata

Učivo
Sloveso mít (to have) - sloveso mít ve větách oznamovacích
a tázacích
Rodina - povídání o rodině
Nakupování, How much is/are...?
Základní vztahy - existenciální vztahy (Kdo?)
Škola + názvy předmětů, dny v týdnu - vyprávění o škole
a rozvrhu hodin

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Občanská výchova
6. ročník
Člověk a škola
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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ostatní
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Učební osnovy
5.1.2 Anglický jazyk

RVP ZV Základní vzdělávání

6. ročník

3. Přítomný čas prostý
Očekávané výstupy
žák:
• vyžádá si či podá jednoduchou informaci o čase
• vytváří a používá věty v přítomném čase prostém
• chápe použití přítomného času prostého
• vlastními slovy se pomocí přítomného času prostého
vyjadřuje o volnočasových aktivitách
• s využitím otázek v přítomném čase prostém a za pomoci
slovesa CAN zjišťuje informace o jiných lidech
• prokazuje znalost slovní zásoby k daným tématům

Učivo
Základní vztahy - časové vztahy (Kdy?)
Časové údaje - poznávání času
Přítomný čas prostý - základní pravidla použití a tvoření
Volný čas a zájmová činnost - koníčky, zájmy, sport
Can - zjišťování informací pomocí slovesa can

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace

Prvouka

literatura

přesahy z učebních bloků:

1. ročník
Lidé a čas
materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

4. Můj svět
Očekávané výstupy
žák:
• v textu vyhledá specifické informace, odpovědi na otázky
a posoudí pravdivost tvrzení
• v jednoduchých větách se vyjadřuje o svém domově a
využívá při tom jednoduché gramatické vazby THERE IS /
THERE ARE
• navrhuje vlastní uspořádání bytu a bydlení
• popisuje své město s využitím vhodných předložek (např.
behind, between,...)
• používá slovní zásobu vztahující se k daným tématům
• s využitím vizuální opory popisuje jednotlivé osoby

Průřezová témata

Učivo
Domov - názvy místností, vyprávění o domově
Základní vztahy - prostorové vztahy (Kde?)
Vazba THERE IS / THERE ARE - využití vazby there is/are
k popisu domu či města
Město - názvy budov, popis města
Popis lidí - popis vzhledu lidí

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Prvouka
1. ročník
Místo, kde žijeme
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

5. Přítomný čas průběhový
Očekávané výstupy
žák:
• vytváří a používá věty v přítomném čase průběhovém
• chápe využití přítomného času průběhového
• rozlišuje přítomný čas prostý a průběhový
• rozumí použití přítomných časů v kontextu
• prokazuje znalost slovní zásoby týkající se oblečení a
nakupování
• vhodně oslovuje ostatní a vhodně reaguje na oslovení

Průřezová témata

Učivo
Přítomný čas průběhový - základní pravidla používání
a tvoření tohoto času
Přítomný čas prostý a průběhový - použití obou časů
v jednoduchých textech
Oblečení - rozšíření slovní zásoby
Jednoduchá sdělení - oslovení, reakce na oslovení

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura
6. ročník
Komunikace
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Učební osnovy
5.1.2 Anglický jazyk

RVP ZV Základní vzdělávání

6. ročník
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

7. ročník
4 týdně, P

1. Každodenní komunikace
Očekávané výstupy
žák:
• dokáže požádat o informaci a službu
• orientuje se ve vyplňování jednoduchých formulářů a
dotazníků
• dokáže mluvit o členech rodiny a událostech v rodině
• správně čte přiměřeně dlouhé texty z učebnice i jiné
beletrie

Učivo
Jednoduchá sdělení - žádost o informaci, o službu
Formulář, dotazník - vyplňování jednoduchého formuláře
a dotazníku
Rodina - vypravování o rodině

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace

Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura

literatura

6. ročník
Informace a komunikace

materiály, pomůcky

didaktická technika
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přesahy z učebních bloků:

6. ročník
Slohové útvary
7. ročník
Komunikace
6. ročník
Komunikace

ostatní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.1.2 Anglický jazyk

RVP ZV Základní vzdělávání

7. ročník

2. Přítomný čas
Očekávané výstupy
žák:
• jednoduše popisuje pomocí přítomného času
průběhového probíhající situace
• tvoří a používá otázky a záporné věty v přítomném čase
průběhovém
• napíše a vysloví datum
• dokáže vysvětlit použití přítomného času prostého a
vytváří otázky, záporné věty a krátké odpovědi
• rozumí základním pravidlům tvoření a užití přítomných
časů
• pojmenuje známé druhy zvířat a dokáže o nich stručně
pohovořit s využitím vhodných přídavných jmen
• rozumí jednoduchým textům o zvířatech, čte je nahlas
plynule a foneticky správně
• aplikuje informace získané z textu k vytvoření vlastního
jednoduchého textu o zvířatech
• jednoduše hovoří o zvycích a tradicích
• popřeje ostatním a vhodně reaguje na gratulaci
• rozumí hlavní myšlence jednoduchého textu s neznámými
slovy, jejichž význam odvozuje na základě vizuální
podpory či předem známé skutečnosti
• je schopen souvisle mluvit o oblíbených zvířatech
• v jednoduchých rozhovorech správně tvoří otázky se
slovesy MÍT a BÝT
• v jednoduchých promluvách tvoří gramaticky správně
záporné věty a otázky

Průřezová témata

literatura

Učivo
Přítomný čas průběhový - tvoření oznamovacích a tázacích
vět
Data - řadové číslovky, měsíce
Přítomný čas prostý - tvoření oznamovacích a tázacích vět
Přítomné časy - shrnutí obou časů
Zvířata - vyprávění o zvířatech, rozšíření slovní zásoby
Vánoce - opakování základních informací
Jednoduchá sdělení - přání, blahopřání
PETS - vyprávění o domácích zvířatech a péči o ně
Opakování přítomných časů - procvičování přítomného času
prostého a průběhového

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

3. Minulý čas prostý
Očekávané výstupy
žák:
• doplňuje do vět správně tvar slovesa BÝT v minulém čase
• vytváří jednoduché otázky a záporné věty pomocí sloves
WAS a WERE
• pozná minulý čas v textu a odvodí jeho tvoření u
pravidelných sloves
• uvede minulý čas základních nepravidelných sloves
• vytváří otázky, záporné věty a krátké odpovědi v minulém
čase prostém

Průřezová témata

literatura

Učivo
Minulý čas prostý - sloveso být v minulém čase (was, were)
Tvoření minulého času u pravidelných sloves
Tvoření minulého času u nepravidelných sloves
Tvoření otázek, záporných vět a krátkých odpovědí

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

67

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.1.2 Anglický jazyk

RVP ZV Základní vzdělávání

7. ročník

4. Jednoduchá konverzace
Očekávané výstupy
žák:
• přiměřeně své slovní zásobě se omluví a reaguje na
omluvu
• rozumí jednoduchým textům o zdraví, odvodí význam slov
z kontextu
• používá základní slovní zásobu k popisu svých pocitů a
potřeb
• rozumí smyslu krátkých jednoduchých zpráv
• poděkuje a vhodně reaguje na poděkování

Průřezová témata

Učivo
Jednoduchá sdělení - omluva, reakce na omluvu
Péče o zdraví - rozšíření slovní zásoby
Jednoduchá sdělení - poděkování, reakce na poděkování

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Výchova ke zdraví
7. ročník
Zdravý způsob života a péče o
zdraví
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

5. Jídlo, stravování
Očekávané výstupy
žák:
• používá fráze a slovní zásobu z oblasti stravování
• jednoduše se zeptá na cenu a množství
• rozlišuje použití částic some/any, a bit of/a few
• jednoduše konverzuje na téma stravování
• vytvoří jednoduchý text na téma jídlo a stravování
• aktivně pracuje s dvojjazyčným slovníkem

Průřezová témata

literatura

Učivo
Food, jídlo, pití, stravování doma a v restauraci.
Základní vztahy- kvantitativní vztahy ( Kolik...? )
Počitatelné a nepočitatelné potraviny.
Použití částic: some / any, o bit of / a few.
Členy a / an, the.

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

8. ročník
3 týdně, P
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přesahy z učebních bloků:

ostatní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.1.2 Anglický jazyk

RVP ZV Základní vzdělávání

8. ročník

1. Jednoduchá konverzace
Očekávané výstupy
žák:
• dokáže požádat o pomoc
• používá dvojjazyčný slovník, orientuje se ve zkratkách a
symbolech
• pracuje s vhodným výkladovým slovníkem s vizuální
oporou (nákresy, obrázky...)

Průřezová témata

literatura

Učivo
Jednoduchá sdělení - prosba, žádost, žádost o pomoc
Práce s textem

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

2. Přídavná jména a příslovce
Očekávané výstupy
žák:
• jednoduše vypráví o přírodě v okolí bydliště
• popíše přírodní podmínky v ČR i ve Velké Británii
• jednoduše konverzuje o počasí
• rozumí hlavní myšlence jednoduchého textu s neznámými
slovy, jejichž význam odvozuje na základě vizuální
podpory či předem známé skutečnosti
• jednoduše porovnává vzhled a vlastnosti lidí a věcí s
využitím stupňování přídavných jmen
• rozvíjí činnostní slovesa pomocí příslovcí

Průřezová témata

Učivo
My country- příroda, počasí, rozšíření slovní zásoby
Vyprávění o své zemi, počasí a přírodě
Srovnávání Velké Británie a České Republiky
Základní vztahy - kvalitativní vztahy (Jaký? Který? Jak?)
Stupňování přídavných jmen - základní pravidla stupňování
přídavých jmen
Příslovce - tvoření příslovcí

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura
8. ročník
Tvořivé činnosti s literárním
textem
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

3. Minulý čas prostý
Očekávané výstupy
žák:
• používá minulý čas prostý k popisu či vypravování o
událostech souvisejících s běžným životem
• vytváří gramaticky správné záporné a tázací věty
• rozlišuje minulé tvary sloves pravidelných a
nepravidelných

Průřezová témata

Učivo
Minulý čas prostý - použití minulého času prostého
Vytváření oznamovacích i tázacích vět

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Prvouka
1. ročník
Člověk a jeho zdraví
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní
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8. ročník

4. Rodina a sport
Očekávané výstupy
žák:
• používá názvy členů širší rodiny a uvádí vztahy mezi nimi
• pojmenovává jednotlivé druhy sportů a porovnává je
• stručně se vlastními slovy vyjadřuje o obsahu přiměřeně
obtížného textu
• při písemné i ústní reprodukci využívá naučené fráze a
spojení

Průřezová témata

literatura

Učivo
Rodina - názvy členů širší rodiny
Sport - rozšíření slovní zásoby, popis sportovních aktivit

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

5. Přítomný čas
Očekávané výstupy
žák:
• používá přítomný čas prostý i průběhový k popisu či
vypravování o událostech souvisejících s běžným životem
• vytváří gramaticky správné záporné a tázací věty v obou
přítomných časech
• rozlišuje přítomný čas prostý a průběhový a zdůvodňuje
použití daného přítomného času
• získané informace aplikuje při produkci psaného či
ústního sdělení

Průřezová témata

literatura

Učivo
Přítomný čas prostý a průběhový - opakování přítomných
časů, rozlišování obou časů a jejich vhodné používání

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

6. Vyjádření budoucnosti
Očekávané výstupy
žák:
• vytváří jednoduché věty s využitím slovesa WILL
• chápe použití pomocného slovesa WILL
• s využitím slovesa WILL jednoduše hovoří o své
budoucnosti
• vytváří gramaticky správné záporné a tázací věty

Průřezová témata

literatura

Učivo
Vyjádření budoucnosti s pomocí slovesa WILL - tvoření
oznamovacích i tázacích vět a krátkých odpovědí, will pro
nabídky a rozhodnutí

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika
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8. ročník

9. ročník
4 týdně, P

1. Jednoduchá konverzace
Očekávané výstupy
žák:
• vhodně vyjadřuje svůj souhlas či nesouhlas
• v modelových situacích využívá naučených frází
souvisejících se společenským stykem

Průřezová témata

literatura

Učivo
Jednoduchá sdělení - souhlas, nesouhlas, setkání,
společenský program

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

2. Minulý čas
Očekávané výstupy
žák:
• znalost přítomného času průběhového aplikuje na
odvození pravidel tvoření minulého času průběhového
(tázací věty, záporné věty, ...)
• chápe použití minulého času průběhového a vytváří
jednoduché věty v tomto čase
• minulý čas průběhový a prostý využívá k vypravování o
událostech souvisejících s běžným životem
• gramaticky i formálně správně sestaví zprávu či jiný
jednoduchý text
• rozlišuje minulý čas prostý a průběhový a zdůvodňuje
použití daného času

Průřezová témata

literatura

Učivo
Minulý čas průběhový - tvoření oznamovacích a tázacích
vět, použití minulého času průběhového
Minulý čas prostý a průběhový - srovnání obou časů,
vhodné používání obou časů v textu

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní
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9. ročník

3. Cestování, město, společnost
Očekávané výstupy
žák:
• stručně interpretuje údaje o konkrétních státech a plánuje
návštěvu těchto států či popisuje svou návštěvu některé
země
• porovnává jednotlivé země
• při konverzaci využívá vhodných frází a slovní zásoby
• bez přípravy komunikuje v běžných situacích vyžadujících
jednoduchou přímou výměnu informací o známých
tématech a činnostech

Průřezová témata

Učivo
Cestování - vyprávění o cestování, srovnání sociokulturních
prostředí příslušných jazykových oblastí a ČR
Člověk a společnost - život člověka ve společnosti
Základní vztahy - prostorové vztahy (Kam?)
Orientace v prostředí města - popis cesty, získávání
informací

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Občanská výchova
9. ročník
Mezinárodní vztahy
Zeměpis
7. ročník
Austrálie
Amerika
8. ročník
Evropa

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

4. Předpřítomný čas
Očekávané výstupy
žák:
• vytváří jednoduché věty v přítomném čase
• porovnává použití předpřítomného a minulého času a v
jednoduchých textech vhodně rozlišuje a používá správný
čas
• používá běžně užívaná nepravidelná slovesa

Průřezová témata

literatura

Učivo
Předpřítomný čas - tvoření oznamovacích a tázacích vět
i krátkých odpovědí, použití předpřítomného času

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

5. Psaní dopisů a žádostí
Očekávané výstupy
žák:
• dokáže napsat jednoduchý dopis či žádost o zaměstnání
a na podobný dopis je schopen reagovat
• orientuje se v základních znalostech o tvorbě slov

Průřezová témata

Učivo
Osobní dopis - vytváření jednoduchých dopisů, využití
zdvořilostních frází
Tvoření slov - základní informace o tvoření slov

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Matematika
5. ročník
Počítání do milionu
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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9. ročník

5.1.3 Německý jazyk
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

0

0

0

0

0

0

0

3. ročník
0 týdně, P

4. ročník
0 týdně, P

5. ročník
0 týdně, P

6. ročník
0 týdně, P

7. ročník
0 týdně, P

8. ročník
0 týdně, P

9. ročník
0 týdně, P
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5.2 Matematika
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních
činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích.
Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou
gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná celým základním vzděláváním od 1. do 9. očníku a vytváří
předpoklady pro další úspěšné studium.
Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a
jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a
způsoby jejich užití.
Vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tematické okruhy. V tematickém okruhu
Čísla a početní operace na prvním stupni, na který navazuje a dále ho prohlubuje na druhém stupni tematický
okruh Číslo a proměnná, si žáci osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách: dovednost provádět operaci,
algoritmické porozumění (proč je operace prováděna předloženým postupem) a významové porozumění (umět
operaci propojit na reálné situace). Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a
zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí při matematizaci reálných situací.
V dalším tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují geometrické útvary a
geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás,
uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině (resp. v prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku,
velikost úhlu, obvod a obsah (resp. povrch a objem), zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a
prostoru vede žáky k řešení polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních
situací.
V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, které jsou
projevem běžných jevů reálného světa, a seznamují se s jejich reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti
známých jevů, docházejí k pochopení, že změnou může být růst i pokles a že změna může mít také nulovou
hodnotu. Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je
konstruují a vyjadřují matematickým předpisem nebo je podle možností modelují s využitím vhodného
počítačového software nebo grafických kalkulátorů. Zkoumání těchto závislostí směřuje k pochopení pojmu
funkce.
Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy, jejichž řešení může
být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky, ale při němž je nutné uplatnit
logické myšlení. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém,
utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení logických úloh posiluje
vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně
úspěšní.
Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný počítačový software, určité
typy výukových programů) a používat některé další pomůcky, což umožňuje přístup k matematice i žákům, kteří
mají nedostatky v numerickém počítání a v rýsovacích technikách. Zdokonalují se rovněž v samostatné a kritické
práci se zdroji informací.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
- využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech - odhady, měření a porovnávání
velikostí a vzdáleností, orientace
- rozvíjí paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojování si nezbytných matematických vzorců a
algoritmů
- rozvíjení kombinatorického a logického myšlení, ke kritickému usuzování a srozumitelné a věcné argumentaci
prostřednictvím řešení matematických problémů
- rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním si a využíváním základních matematických pojmů a
vztahů, k poznávání jejich charakteristických vlastností a na základě těchto vlastností k určování a zařazování
pojmů
- vytváření zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení úloh) a k efektnímu
využívání osvojeného matematického aparátu
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- vnímání složitosti reálného světa a jeho porozumění; k rozvíjení zkušenosti s matematickým modelováním
(matematizací reálných situací), k vyhodnocování matematického modelu a hranic jeho použití; k poznání, že
realita je složitější než její matematický model, že daný model může být vhodný pro různorodé situace a jedna
situace může být vyjádřena různými modely
- provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného postupu k vyřešení
problému a vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám úlohy nebo problému
- přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky, prováděním rozborů a
zápisů při řešení úloh a ke zdokonalování grafického projevu
- rozvíjení spolupráce při řešení problémovách a aplikovaných úloh vyjadřujících situace z běžného života a
následně k využití získaného řešení v praxi; k poznávání možností matematiky a skutečnosti, že k výsledku lze
dospět různými způsoby
- rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k soustavné sebekontrole při každém kroku
postupu řešení, k rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti, k vyjádření dovednosti vyslovovat hypotézy
na základě zkušenosti nebo pokusu a k jejich ověřování nebo vyvracení pomocí protipříkladů

5.2.1 Matematika
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

4

5

5

5

5

5

4

5

5

Charakteristika předmětu
CHARAKTERISTIKA VYUČUJÍCÍHO PŘEDMĚTU - I. stupeň
Předmět Matematika se vyučuje v 1. - 5. ročníku jako samostatný vyučovací předmět. V 1. ročníku 4 hodiny
týdně a v 2. - 5. ročníku 5 hodin týdně.
V hodinách matematiky pracují žáci individuálně, ve dvojicích či skupinách s využitím učebnic, pracovních
sešitů (listů), nástěnných tabulí, matematických a geometrických přehledů a modelů. Do výuky je začleněna
práce s počítačovými programy. Žáci 2. - 5. ročníků se pravidelně zapojují do matematické soutěže Klokan.

CHARAKTERISTIKA VYUČUJÍCÍHO PŘEDMĚTU - II. stupeň
Předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6.,8.,9. ročníku 5 hodin týdně a v 7. ročníku 4 hodiny
týdně v kmenových třídách. Při výuce žáci využívají učebnice, sbírky příkladů, tabulky, počítačové programy,
kalkulátory, nástěnné obrazy, matematické pomůcky. Nadaní žáci se zúčastňují matematických soutěží, např.
Matematické olympiády, Pythagoriády, Matematického klokana. Prospěchově slabší žáci nebo žáci po delší
nemoci si dle vlastního zájmu volí možnost doučování.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
- využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech – odhady, měření a porovnávání
velikostí a vzdáleností, orientace
- rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných matematických
vzorců a algoritmů
- rozvíjení kombinatorického a logického myšlení, ke kritickému usuzování a srozumitelné a věcné argumentaci
prostřednictvím řešení matematických problémů
- rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním si a využíváním základních matematických pojmů
a vztahů, k poznávání jejich charakteristických vlastností a na základě těchto vlastností k určování a zařazování
pojmů
- vytváření zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení úloh) a k efektivnímu
využívání osvojeného matematického aparátu
- vnímání složitosti reálného světa a jeho porozumění; k rozvíjení zkušenosti s matematickým modelováním
(matematizací reálných situací), k vyhodnocování matematického modelu a hranic jeho použití; k poznání, že
realita je složitější než její matematický model, že daný model může být vhodný pro různorodé situace a jedna
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situace může být vyjádřena různými modely
- provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného postupu k vyřešení
problému a vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám úlohy nebo problému
- přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky, prováděním rozborů
a zápisů při řešení úloh a ke zdokonalování grafického projevu
- rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících situace z běžného života
a následně k využití získaného řešení v praxi; k poznávání možností matematiky a skutečnosti, že k výsledku lze
dospět různými způsoby
- rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k soustavné sebekontrole při každém kroku
postupu řešení, k rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti, k vytváření dovednosti vyslovovat hypotézy
na základě zkušenosti nebo pokusu a k jejich ověřování nebo vyvracení pomocí protipříkladů

Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí :
Kompetence k učení
Žáci jsou vedeni k osvojování matematických pojmů a jejich vztahů, algoritmů a metod řešení úloh, k využití
těchto poznatků v praktických činnostech , k rozvíjení paměti prostřednictvím numerických výpočtů
a osvojováním matematických vzorců, k využití prostředků výpočetní techniky zařazováním metod, při kterých
docházejí k řešení žáci sami, zadáváním úkolů způsobem, který umožňuje volbu různých postupů, vedením žáků
k aplikaci znalostí matematiky v ostatních vyučovacích předmětech a v praxi.
Kompetence k řešení problémů
Žáci jsou vedeni k provádění rozboru problému, k odhadování výsledků, k volbě správného postupu řešení,
k vyhodnocování správnosti výsledku, k řešení netradičních úloh( např. Scio, Pythagoriáda, Matematický klokan,
…). Motivování žáků problémovými úlohami .
Kompetence komunikativní
Žáci jsou vedeni k zdůvodňování matematických postupů, výběru řešení, k užívání správné terminologie
a symboliky, k zapojování do diskuse a k argumentaci.
Kompetence sociální a personální
Žáci spolupracují ve skupině, stanovují si pravidla práce v týmu, učí se vytvářet příjemnou atmosféru v týmu, učí
se schopnosti sebekontroly.
Kompetence občanské
Žák respektuje názor ostatních, např. při výběru postupu řešení, formuje si charakterové vlastnosti, zodpovědně
se rozhoduje podle dané situace.
Kompetence pracovní
Žáci se zdokonalují v grafickém projevu, učí se efektivitě, soustavnosti, pečlivosti a tvořivosti ve vlastní práci.
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.2.1 Matematika

RVP ZV Základní vzdělávání

1. ročník

1. ročník
4 týdně, P

1. Číselný obor do 5
Očekávané výstupy
žák:
• počítá předměty v oboru do 5, vytváří soubory s daným
počtem prvků
• čte a zapisuje čísla do 5
• zná číselnou řadu do 5
• dovede zapsat vztah rovnosti a nerovnosti do 5
• zapisuje a řeší příklady na sčítání a odčítání do 5

Průřezová témata

Učivo
Číselná řada 0 - 5
Přiřazování: číslo a počet předmětů a naopak
Pojmy: méně, více, první, poslední, před, za
Symboly: > < = + Porovnávání čísel do 5
Sčítání a odčítání čísel do 5

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Prvouka

Český jazyk a literatura

1. ročník
Místo, kde žijeme
literatura

materiály, pomůcky

1. ročník
Písmenkář

didaktická technika

ostatní

2. Základní rovinné útvary
Očekávané výstupy
žák:
• dovede rozeznat a pojmenovat základní rovinné útvary

Průřezová témata

Učivo
Kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova
1. ročník
Malba
Pracovní výchova
Práce s drobným materiálem
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

3. Číselný obor do 10
Očekávané výstupy
žák:
• počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s
daným počtem prvků
• čte a zapisuje čísla do 10
• zná číselnou řadu do 10
• dovede porovnat čísla do 10
• zapisuje a řeší příklady na sčítání a odčítání do 10
• řeší jednoduché slovní úlohy

Učivo
Číselná řada 0 - 10
Porovnávání do 10
Rozkládání čísel do 10
Sčítání a odčítání do 10
Jednoduché slovní úlohy
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.2.1 Matematika

RVP ZV Základní vzdělávání

1. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Pracovní výchova
1. ročník
Konstrukční činnosti
Anglický jazyk
3. ročník
Barvy, čísla 1 - 12

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

4. Tělesa
Očekávané výstupy
žák:
• dovede rozeznat a pojmenovat jednoduchá tělesa

Průřezová témata

Učivo
Koule, válec, kvádr, krychle

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

Pracovní výchova

1. ročník
Kresba
Modelování
Pracovní výchova

1. ročník
Konstrukční činnosti

Práce s drobným materiálem
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

5. Číselný obor do 20
Očekávané výstupy
žák:
• dovede počítat předměty v daném souboru, vytváří
soubory s daným počtem prvků
• čte a zapisuje čísla do 20
• zná číselnou řadu 0 - 20
• dokáže porovnat čísla do 20
• dovede sčítat a odčítat do 20 bez přechodu desítky
• řeší jednoduché slovní úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace do 20

Průřezová témata

Učivo
Číselná řada 0 - 20
Porovnávání čísel do 20
Rozklad čísel na desítku a jednotky
Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky
Slovní úlohy jednoduché a úlohy používající vztahy: o více,
o méně

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura
1. ročník
Počteníčko
Výtvarná výchova
Kresba
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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ostatní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.2.1 Matematika

RVP ZV Základní vzdělávání

2. ročník

2. ročník
5 týdně, P

1. Počítání do 20
Očekávané výstupy
žák:
• porovnává čísla
• sčítá a odčítá do 20 s přechodem přes desítku
• řeší jednoduché slovní úlohy
• uvědomí si, co zná ze zadání úlohy

Průřezová témata

Učivo
Sčítání s přechodem přes desítku
Odčítání s přechodem přes desítku
Rozklad čísla

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Pracovní výchova
2. ročník
Práce s drobným materiálem

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Přirozená čísla do 100
Očekávané výstupy
žák:
• přečte čísla do 100
• porovnává čísla a seřazuje je
• počítá po desítkách
• orientuje se na číselné ose

Učivo
Čtení čísel, zápis čísel
Doplňování číselných řad
Počítání po desítkách a jednotkách
Řazení čísel

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
2. ročník
Psaní

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

3. Sčítání a odčítání desítek do 100
Očekávané výstupy
žák:
• uvědomuje si vztah mezi jednotkami a desítkami
• orientuje se v mincích a bankovkách
• sestaví jednoduchý zápis slovní úlohy

Učivo
Vztah mezi jednotkami a desítkami
Počítání a "hraní" s penězi
Sestavení zápisu slovní úlohy
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.2.1 Matematika

RVP ZV Základní vzdělávání

2. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
Stavba mediálních sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

4. Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes základ
Očekávané výstupy
žák:
• řeší příklady bez přechodu přes základ
• sestavuje zápis slovní úlohy a označí neznámou
• počítá se závorkami

Průřezová témata

Učivo
Řešení příkladů typu : 48 + 2, 27 + 3, 51 + 5
Slovní úlohy s více otázkami
Počítání se závorkami

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
2. ročník
Čtení

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

5. Sčítání a odčítání s přechodem přes základ
Očekávané výstupy
žák:
• rozkládá menšího ze sčítanců
• uvědomuje si následující desítku a předcházející desítku
• sčítá a odčítá s přechodem přes základ
• orientuje se v čase

Průřezová témata

literatura

Učivo
Rozklad sčítanců
Sčítání a odčítání s přechodem přes základ
Zaokrouhlování na desítky
Orientace v čase

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika
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přesahy z učebních bloků:

ostatní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.2.1 Matematika

RVP ZV Základní vzdělávání

2. ročník

6. Násobení do 50, dělení
Očekávané výstupy
žák:
• seznámí se s principy násobilky
• vyjádří součin jako součet sčítanců
• chápe vztah mezi opačnými operacemi
• řeší slovní úlohy

Průřezová témata

literatura

Učivo
Násobení jako postupné sčítání
Násobilka do 50
Dělení do skupin, částí
Dělení jako opačná operace násobení

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

7. Jednotky délky
Očekávané výstupy
žák:
• vyzkouší si měření různými měřidly
• seznámí se s různými typy měřidel
• uvádí vztahy mezi jednotkami délky
• změří délku v centimetrech

Průřezová témata

Učivo
Typy měřidel
Měření různými měřidly
Jednotky délky (i historické)

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Tělesná výchova
2. ročník
Činnosti ovlivňující zdraví
Pracovní výchova
Práce s drobným materiálem

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

8. Orientace v čase
Očekávané výstupy
žák:
• orientuje se v kalendáři
• orientuje se v televizním programu
• plánuje činnosti a zapisu je do programu či kalendáře
• zapíše údaje do diagramu

Průřezová témata

Učivo
Dny v týdnu
Měsíce v roce
Diagram

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občanská společnost a škola
Občan, občanská společnost a stát
Formy participace občanů v politickém
životě
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.2.1 Matematika

RVP ZV Základní vzdělávání

2. ročník

9. Geometrie
Očekávané výstupy
žák:
• chápe rozdíl mezi kreslením a rýsováním
• přenáší úsečku pomocí proužku papíru
• narýsuje a označí úsečku
• modeluje souměrné útvary
• změří délku úsečky
• pojmenuje geometrické útvary a jednoduchá tělesa

Průřezová témata

Učivo
Kreslení a rýsování
Úsečka a lomená čára
Rýsování, přenášení a porovnávání úseček
Délka úsečky
Tělesa
Útvary souměrné podle osy

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova
2. ročník
Kresba
Techniky plastického vyjádření
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

3. ročník
5 týdně, P

1. Násobení a dělení v oboru do 100
Očekávané výstupy
žák:
• osvojí si pamětné násobení a dělení v oboru do 100
• rozkládá čísla na dva činitele
• doplňuje čísla do tabulky násobků
• řeší jednoduché slovní úlohy
• rozvíjí úsudek řešením úloh
• sestavuje příklady násobení a dělení k situacím

Průřezová témata

literatura

Učivo
Násobení a dělení v oboru násobilky
Pamětné dělení se zbytkem
Dělení násobky čísla 10
Počítání s kalkulačkou

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika
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přesahy z učebních bloků:

ostatní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.2.1 Matematika

RVP ZV Základní vzdělávání

3. ročník

2. Numerace do 100
Očekávané výstupy
žák:
• sčítá a odčítá dvojciferná čísla pamětně i písemně
• doplňuje tabulky součtů
• vytváří si představu zavedených pojmů
• rozvíjí matematické schopnosti a dovednosti, myšlení a
představivost
• čte a zapisuje údaje ze stupnic (teplota)

Průřezová témata

literatura

Učivo
Sčítání a odčítání čísel v oboru do 100
Zaokrouhlování
Řešení jednoduchých rovnic

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

3. Přirozená čísla do 1000
Očekávané výstupy
žák:
• zapisuje a čte čísla do 1000
• zapisuje čísla do číselné osy
• orientuje se ve vztazích mezi čísly v desítkové soustavě
• porovnává čísla
• seznamuje se s různým řešením složených slovních úloh
• sčítá a odčítá trojciferná čísla v oboru do 1000

Průřezová témata

literatura

Učivo
Čtení a zápis čísel
Porovnání a řazení čísel
Sčítání a odčítání desítek a stovek
Zapisování nerovnosti
Zaokrouhlování na stovky

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

4. Jednotky délky, objemu a času
Očekávané výstupyUčivo
žák:Jednotky délky, objemu, času
Měření a vážení• seznamuje se s dalšími jednotkami (délky, objemu a
času)
Převodní vztahy - jednoduché převody
• zapisuje výsledky měření do tabulky, diagramu
Řešení rovnic
• navrhuje řešení slovních úloh
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Tělesná výchova
2. ročník
Činnosti ovlivňující zdraví
Prvouka
3. ročník
Lidé kolem nás

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.2.1 Matematika

RVP ZV Základní vzdělávání

3. ročník

5. Geometrie
Očekávané výstupy
žák:
• určí vzájemnou polohu přímek a zapíše ji
• pojmenuje a porovnává rovinné útvary
• rýsuje rovinné útvary
• utváří si návyk postupu při konstrukci rovinných útvarů
• pojmenuje základní tělesa

Průřezová témata

Učivo
Přímky, polopřímky (polopřímky opačné)
Vzájemná poloha přímek v rovině
Rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník) - strany,
vrcholy
Kružnice, kruh - rozdíly
Rýsování
Tělesa

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Pracovní výchova
3. ročník
Konstruktivní činnosti

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

4. ročník
5 týdně, P

1. Počítání do 1000
Očekávané výstupy
žák:
• zapisuje a čte čísla do 10 000, porovnává
• provádí početní operace a využívá komutativnosti a
asociativnosti
• sestavuje slovní úlohy k zadaným příkladům
• pracuje s tabulkami (vytváří a dosazuje)
• provádí kontrolu záměnou sčítanců, či opačnou operací
• písemně dělí jednociferným dělitelem
• provádí písemné matematické operace

Průřezová témata

Učivo
Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti
Porovnávání čísel, zápis nerovnosti
Zaokrouhlování čísel
Písemné sčítání a odčítání
Násobení a dělení zpaměti
Písemné násobení a dělení

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Vlastivěda
4. ročník
Lidé a čas. Obrazy ze straších
českých dějin I.

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.2.1 Matematika

RVP ZV Základní vzdělávání

4. ročník

2. Čísla větší než 10 000
Očekávané výstupy
žák:
• zapisuje a čte čísla do 10 000, porovnává
• zapisuje a porovnává čísla
• uplatňuje znalosti algoritmů v písemných matematických
operacích
• navrhuje řešení slovních úloh
• zkontroluje výsledky na kalkulátoru
• odhaduje výsledky
• řeší rovnice a nerovnice

Průřezová témata

Učivo
Porovnávání a řazení čísel
Zaokrouhlování čísel, zápis nerovnosti
Sčítání a odčítání zpaměti
Písemné sčítání a odčítání
Pamětné násobení a dělení
Písemné násobení dvojciferným činitelem
Rovnice
Přímá úměrnost

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Vlastivěda
4. ročník
Lidé a čas. Obrazy ze straších
českých dějin I.
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

3. Jednotky délky, hmotnosti, objemu, času
Očekávané výstupy
žák:
• seznamuje se s novými jednotkami délky, hmotnosti,
objemu a času
• měří a zapisuje výsledky měření
• aplikuje získané informace do situací běžného života

Průřezová témata

Učivo
Převodní vztahy jednotek
Měření, vážení
Zápis údajů do tabulky, diagramu

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Vlastivěda
4. ročník
Místo, kde žijeme. Naše vlast 1.
část

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

4. Geometrie
Očekávané výstupy
žák:
• označí kolmost, rovnoběžnost
• sestrojí trojúhelník, trojúhelník pravoúhlý
• chápe pojem (a zákonitosti) trojúhelníková nerovnost
• rýsuje obdélník a čtverec podle zadaných parametrů
• užívá nákres při konstrukci
• počítá obvody a obsahy obrazců, pozoruje přímou
úměrnost mezi velikostí stran a počítaných veličin
• aplikuje v praxi pojem osová souměrnost

Učivo
Přímky kolmé
Rýsování kolmic a rovnoběžek
Trojúhelníková nerovnost
Osa úsečky, střed úsečky
Rýsování obdélníku a čtverce
Obvod trojúhelníku, obdélníku a čtverce
Útvary souměrné podle osy
Obsah obdélníku a čtverce
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Učební osnovy
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RVP ZV Základní vzdělávání

4. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
4. ročník
Sloh
Pracovní výchova
Konstruktivní činnosti

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

5. ročník
5 týdně, P

1. Počítání do milionu
Očekávané výstupy
žák:
• zapisuje čísla a čte je
• seřazuje čísla podle velikosti, porovnává je
• sčítá a odčítá pamětně a písemně
• uplatňuje algoritmus písemného dělení dvojciferným
číslem (uplatňuje znalosti předcházejících ročníků)
• využívá znalosti výpočtu průměru
• řeší rovnice
• Zaokrouhluje přirozená čísla na stovky a tisíce

Průřezová témata

Učivo
Zápis a čtení čísel do 1 000 000
Pamětné a písemné sčítání a odčítání
Násobení a dělení násobky čísla 10
Zaokrouhlování
Písemné dělení dvojciferným dělitelem
Průměr (průměrná rychlost)
Rovnice

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Anglický jazyk
9. ročník
Psaní dopisů a žádostí

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Jednotky délky, hmotnosti, času
Očekávané výstupy
žák:
• využívá převádění jednotek v řešení slovních úloh a při
výpočtech obvodů obrazců

Učivo
Převody jednotek
Měření a zápis údajů do tabulky, diagramu, posloupnosti
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RVP ZV Základní vzdělávání

5. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace

přesahy z učebních bloků:
Vlastivěda
5. ročník
Místo, kde žijeme. Putování po
Evropě

Psychohygiena
Kreativita
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

3. Geometrie
Očekávané výstupy
žák:
• pozoruje vlastnosti úhlopříček, hovoří o nich (zapisuje je)
• počítá obvody a obsahy obrazců, sleduje přímou
úměrnost mezi obsahem a velikostí stran
• porovnává velikosti
• sestrojí střed a osu úsečky

Průřezová témata

literatura

Učivo
Úhlopříčky a jejich vlastnosti
Trojúhelníky + obvod
Obvody a obsahy čtverce a obdélníku
Souřadnice bodů
Převádění jednotek obsahu
Střed a osa úsečky
Obsahy obrazců
Tělesa

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

6. ročník
5 týdně, P
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6. ročník

1. Desetinná čísla
Očekávané výstupy
žák:
• čte a zapisuje desetinná čísla
• zobrazí desetinné číslo na číselné ose
• porovnává a zaokrouhluje desetinná čísla
• provádí početní operace s desetinnými čísly
• vypočítá aritmetický průměr
• převádí jednotky
• řeší a tvoří slovní úlohy z praxe
• provádí odhady a kontrolu výpočtů

Učivo
Čtení, zápis desetinných čísel v desítkové soustavě
Porovnávání, zaokrouhlování desetinných čísel
Početní operace s desetinnými čísly
Výpočet průměrné hodnoty
Převody jednotek
Slovní úlohy

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kooperace a kompetice

Fyzika

Fyzika

6. ročník
Měření fyzikálních veličin

6. ročník
Měření fyzikálních veličin
Silové působení
Zeměpis
Atmosféra

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Úhel a jeho velikost
Očekávané výstupy
žák:
• rozumí pojmu úhel
• narýsuje a změří úhel
• sestrojí osu úhlu
• rozlišuje a pojmenuje druhy úhlů
• provádí početní operace s velikostmi úhlů ( ve stupních i
minutách )
• klasifikuje dvojice vedlejších a vrcholových úhlů ( využívá
jejich vlastností )

Průřezová témata

Učivo
Úhel, osa úhlu
Velikost úhlu, měření úhlu
Přímý, ostrý, pravý, tupý úhel
Vedlejší a vrcholové úhly
Sčítání a odčítání úhlů a jejich velikostí
Násobení a dělení úhlů a jejich velikostí dvěma

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Tělesná výchova
6. ročník
Atletika

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

3. Osová souměrnost
Očekávané výstupy
žák:
• rozhodne o shodnosti útvarů
• sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti
• rozezná útvary osově souměrné
• sestrojí osu úsečky a stran trojúhelníku

Průřezová témata

Učivo
Shodnost geometrických útvarů
Osová souměrnost
Osově souměrné obrazce

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Fyzika
7. ročník
Světelné jevy
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Učební osnovy
5.2.1 Matematika

RVP ZV Základní vzdělávání

6. ročník
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

4. Dělitelnost
Očekávané výstupy
žák:
• určí násobky a dělitele daného čísla
• používá znaky dělitelnosti
• rozliší prvočíslo a složené číslo
• rozloží číslo na součin prvočísel
• nalézá nejmenší společný násobek a největší společný
dělitel
• řeší slovní úlohy z praxe

Průřezová témata

literatura

Učivo
Násobek, dělitel
Znaky dělitelnosti 2,3,5,10
Prvočísla a složená čísla
Rozklad čísla na součin prvočísla
Společný dělitel
Čísla soudělná a nesoudělná
Společný násobek

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

5. Trojúhelník
Očekávané výstupy
žák:
• třídí a popisuje trojúhelníky
• pojmenuje, znázorní a rozliší vnitřní a vnější úhly
trojúhelníku
• sestrojí výšky, těžnice, střední příčky trojúhelníku
• sestrojí trojúhelníku kružnici opsanou a vepsanou

Průřezová témata

Učivo
Vnitřní a vnější úhly trojúhelníku
Rovnostranný a rovnoramenný trojúhelník
Výšky, těžnice, střední příčky trojúhelníku
Trojúhelníková nerovnost
Kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Fyzika

Fyzika

6. ročník
Silové působení
literatura

materiály, pomůcky

7. ročník
Silové účinky

didaktická technika

ostatní

6. Objem a povrch kvádru a krychle
Očekávané výstupy
žák:
• sestrojí obraz krychle a kvádru ve volném rovnoběžném
promítání
• odhaduje a vypočítá povrch a objem krychle a kvádru,
užívá vzorce
• užívá jednotky objemu a vzájemně je převádí
• aplikuje poznatky při řešení a tvorbě slovních úloh z praxe

Učivo
Objem a povrch kvádru a krychle
Jednotky objemu, převody jednotek
Slovní úlohy
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Učební osnovy
5.2.1 Matematika

RVP ZV Základní vzdělávání

6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání

Fyzika

Fyzika

literatura

6. ročník
Látka a těleso
Měření fyzikálních veličin
materiály, pomůcky

6. ročník
Měření fyzikálních veličin

didaktická technika

ostatní

7. ročník
4 týdně, P

1. Zlomky
Očekávané výstupy
žák:
• čte, zapisuje a porovnává zlomky
• rozšiřuje a krátí zlomky
• převádí zlomek na deset. číslo a naopak
• provádí početní operace se zlomky
• upravuje zlomky na smíšená čísla a naopak
• provádí odhady a kontrolu výpočtu
• řeší a tvoří slovní úlohy

Průřezová témata

Učivo
Základní tvar zlomku
Rozšiřování a krácení zlomku
Početní operace se zlomky
Smíšená čísla
Řešení slovních úloh se zlomky

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Fyzika
6. ročník
Měření fyzikálních veličin
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Shodnost a středová souměrnost
Očekávané výstupy
žák:
• analyzuje shodné útvary
• interpretuje věty o shodnosti trojúhelníků
• provádí konstrukce trojúhelníku podle věty sss,sus,usu a
zapisuje postup konstrukce pomocí symboliky
• sestrojí obraz útvaru ve středové souměrnosti
• prokáže středovou souměrnost útvarů

Učivo
Shodnost trojúhelníků
Konstrukce trojúhel. podle věty sss,sus,usu
Shodná zobrazení, středová souměrnost
Konstrukce obrazu útvaru ve střed.souměrnosti
Útvar středově souměrný
Řešení úloh z praxe
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7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Fyzika
7. ročník
Světelné jevy
Výtvarná výchova
9. ročník
Zobrazování přírodních a
umělých forem

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

3. Celá čísla
Očekávané výstupy
žák:
• uspořádá celá čísla na číselné ose
• nalézá opačné číslo k danému číslu
• provádí početní operace s celými čísly
• určí absolutní hodnotu čísla a chápe její geometrický
význam
• rozumí pojmu racionální číslo
• provádí početní operace s rac. čísly
• řeší a tvoří jednoduché slovní úlohy

Průřezová témata

Učivo
Čísla kladná a záporná
Početní operace s celými čísly
Záporná desetinná čísla, racionální čísla
Uspořádání racionálních čísel
Početní operace s rac. čísly, slovní úlohy

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Fyzika

Fyzika

6. ročník
Měření fyzikálních veličin
literatura

materiály, pomůcky

6. ročník
Měření fyzikálních veličin

didaktická technika

ostatní

4. Čtyřúhelníky, hranoly
Očekávané výstupyUčivo
žák:Rovnoběžník a jeho vlastnosti
Čtverec, kosočtverec, obdélník, kosodélník• rozlišuje typy
rovnoběžníku, charakterizuje jejich vlastnosti
Jednoduché konstrukční úlohy
• provádí jednoduché konstrukce včetně popisu pomocí
Obvod a obsah rovnoběžníku
symboliky
Obsah trojúhelníku
• vypočítá obvod a obsah rovnoběžníku
Lichoběžník, jeho vlastnosti, obvod a obsah
• vypočítá obsah trojúhelníku
Jednoduché konstrukce lichoběžníku
• načrtne lichoběžník, specifikuje jeho vlastnosti
Slovní úlohy
• vypočítá obvod a obsah lichoběžníkuHranol, objem a povrch
Slovní úlohy z praxe• sestrojí lichoběžník
• aplikuje poznatky při řešení a tvoření slovních úloh z
praxe
• charakterizuje hranoly
• narýsuje obraz a síť hranolu v rovině
• odhaduje a vypočítá povrch a objem hranolu
• řeší a tvoří slovní úlohy
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7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Fyzika

Fyzika

6. ročník
Měření fyzikálních veličin
7. ročník
Silové účinky
Mechanické vlastnosti kapalin a
plynů

6. ročník
Měření fyzikálních veličin
7. ročník
Silové účinky
Mechanické vlastnosti kapalin a
plynů
Výtvarná výchova

8. ročník
Prostorové vytváření
9. ročník
Zobrazování přírodních a
umělých forem
Prostorové vytváření

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

5. Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost
Očekávané výstupy
žák:
• vyjadřuje poměr mezi danými hodnotami
• mění veličiny v daném poměru
• dělí celek na části v daném poměru
• pracuje s měřítky map a plánů
• zapisuje obrazy bodů v pravoúhlé soustavě souřadnic
• vytvoří úměru
• rozlišuje přímou a nepřímou úměrnost
• vytvoří tabulku a narýsuje graf přímé a nepřímé úměrnosti
• používá při řešení slovních úloh trojčlenku
• užívají při řešení problému logickou úvahu a nalézají
různá řešení

Průřezová témata

Učivo
Poměr
Postupný poměr
Měřítko plánu a mapy
Soustava souřadnic
Přímá úměrnost, graf přímé úměrnosti
Nepřímá úměrnost, graf nepřímé úměrnosti
Trojčlenka
Řešení úloh z praxe

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Fyzika

Chemie

7. ročník
Silové účinky
Zeměpis

8. ročník
Úvod
Fyzika

6. ročník
Planeta Země
Terenní praxe v okolí školy
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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7. ročník

6. Procenta. Úroky
Očekávané výstupy
žák:
• rozumí pojmu 1%
• užívá základní pojmy – základ, procentová část, počet
procent
• řeší a tvoří slovní úlohy
• rozumí pojmu úrok a jednoduché úrokování
• aplikuje znalosti při řešení jednoduchých úloh z praxe

Učivo
Procento, základní pojmy
Řešení slovních úloh
Úrok, jednoduché úrokování

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita

Zeměpis

Chemie

literatura

6. ročník
Afrika
7. ročník
Austrálie
Amerika
Asie

materiály, pomůcky

8. ročník
Úvod

didaktická technika

ostatní

8. ročník
5 týdně, P

1. Druhá mocnina a odmocnina
Očekávané výstupy
žák:
• rozumí pojmu druhá mocnina a odmocnina
• určí druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a
kalkulátoru
• nalézá geometrický význam druhé mocniny a odmocniny
• aplikuje poznatky při řešení slovních úloh v geometrii

Průřezová témata

Učivo
Určování druhé mocniny ( pomocí tabulek a kalkulátoru )
Slovní úlohy na užití druhé mocniny
Určování druhé odmocniny( pomocí kalkulátoru a tabulek )
Slovní úlohy z praxe

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní
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8. ročník

2. Pythagorova věta
Očekávané výstupy
žák:
• rozezná strany v pravoúhlém trojúhelníku
• rozumí odvození vzorce Pythagorovy věty
• aplikuje vzorec při výpočtu délky stran v pravoúhlém
trojúhelníku
• užívá poznatky při řešení a tvorbě slovních úloh

Průřezová témata

Učivo
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Výpočet délky stran pravoúhlého trojúhelníku
Slovní úlohy

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Fyzika
7. ročník
Silové účinky
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

3. Mocniny s přirozeným mocnitelem
Očekávané výstupy
žák:
• určí třetí mocninu a odmocninu pomocí tabulek a
kalkulátoru
• zapíše číslo ve tvaru a.10n , kde 1 < a < 10, n je přirozené
číslo

Průřezová témata

Učivo
Třetí mocnina a odmocnina
Rozvinuté zápisy čísel v desítkové soustavě

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Fyzika
6. ročník
Silové působení
7. ročník
Silové účinky
8. ročník
Energie
Elektrické jevy

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

4. Početní výkony s mocninami
Očekávané výstupy
žák:
• provádí početní operace s mocninami
• provádí umocňování součinu, zlomku, mocniny

Průřezová témata

literatura

Učivo
Sčítání a odčítání mocnin
Násobení mocnin
Dělení mocnin
Umocňování součinu, zlomku, mocniny

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika
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přesahy z učebních bloků:

ostatní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.2.1 Matematika

RVP ZV Základní vzdělávání

8. ročník

5. Kruh, kružnice
Očekávané výstupy
žák:
• rozlišuje pojmy kružnice a kruh
• určí vzájemnou polohu kružnice a přímky
• určí vzájemnou polohu dvou kružnic
• sestrojí kružnici opsanou a vepsanou obrazci, tečnu a
tětivu kružnice
• vypočítá obsah kruhu a délku kružnice
• poznatky aplikuje při řešení slovních úloh

Průřezová témata

Učivo
Kružnice, kruh
Vzájemná poloha kružnice a přímky
Vzájemná poloha dvou kružnic
Kružnice opsaná a vepsaná obrazci
Délka kružnice
Tečna a tětiva kružnice
Obsah kruhu, délka kružnice
Slovní úlohy

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Fyzika
7. ročník
Silové účinky
Výtvarná výchova
8. ročník
Prostorové vytváření
9. ročník
Prostorové vytváření

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

6. Výrazy s proměnnou
Očekávané výstupy
žák:
• rozumí pojmu výraz
• určí hodnotu výrazu
• zapíše pomocí výrazu s proměnnou slovní text
• matematizuje jednoduché reálné situace s využitím
proměnných

Průřezová témata

Učivo
Číselné výrazy a výrazy s proměnnou
Hodnota výrazu
Dosazování do výrazu
Zápis slovního textu do výrazu

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Fyzika
9. ročník
Tepelné jevy

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

7. Mnohočleny
Očekávané výstupy
žák:
• provádí početní operace s mnohočleny
• vytýká před závorku
• užívá vzorce ( a + b )2, a2 – b2
• provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a
vytýkáním

Průřezová témata

Učivo
Sčítání a odčítání mnohočlenů
Násobení mnohočlenu jednočlenem
Vytýkání před závorku
Násobení mnohočlenu mnohočlenem
Užití vzorců ( a + b )2, a2 – b2

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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8. ročník
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

8. Válec
Očekávané výstupy
žák:
• charakterizuje válec
• načrtne a sestrojí síť válce
• odhaduje a vypočítá objem a povrch válce
• řeší a tvoří slovní úlohy reálných situací

Učivo
Objem a povrch válce
Slovní úlohy

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Fyzika

Fyzika

6. ročník
Měření fyzikálních veličin
7. ročník
Mechanické vlastnosti kapalin a
plynů

6. ročník
Měření fyzikálních veličin
7. ročník
Mechanické vlastnosti kapalin a
plynů
Výtvarná výchova
8. ročník
Prostorové vytváření
9. ročník
Prostorové vytváření

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

9. Lineární rovnice o jedné neznámé
Očekávané výstupy
žák:
• sestaví rovnost
• řeší lineární rovnice užitím ekvivalentních úprav
• ověřuje zkouškou správnost řešení
• vyjádří neznámou ze vzorce

Průřezová témata

Učivo
Rovnost, vlastnosti rovnosti, rovnice
Ekvivalentní úpravy rovnic, zkouška
Řešení lineárních rovnic
Výpočet neznámé ze vzorce

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Fyzika

Fyzika

6. ročník
Silové působení
7. ročník
Silové účinky
8. ročník
Energie
Elektrické jevy

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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8. ročník
Energie
Elektrické jevy
9. ročník
Tepelné jevy

ostatní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.2.1 Matematika

RVP ZV Základní vzdělávání

8. ročník

10. Slovní úlohy
Očekávané výstupy
žák:
• matematizuje jednoduché reálné situace
• řeší slovní úlohy pomocí lineárních rovnic
• ověří správnost řešení
• užívá logickou úvahu, navrhuje různé postupy řešení,
zdůvodňuje zvolený postup řešení

Průřezová témata

literatura

Učivo
Řešení slovních úloh

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

11. Konstrukční úlohy
Očekávané výstupy
žák:
• načrtne, analyzuje a sestrojí jednoduché konstrukce
• rozumí pojmu množina všech bodů dané vlastnosti
• interpretuje Thaletovu větu
• aplikuje poznatky v konstrukčních úlohách
• řeší úlohy na prostorovou představivost

Průřezová témata

literatura

Učivo
Jednoduché konstrukce
Množiny bodů dané vlastnosti
Konstrukční úlohy
Konstrukce kružnic daných vlastností
Thaletova věta
Konstrukce trojúhelníků
Konstrukce čtyřúhelníků

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

12. Statistika
Očekávané výstupy
žák:
• rozumí základním pojmům
• čte a sestavuje jednoduché tabulky, diagramy
• vyhledá, porovná a vyhodnotí jednoduchá statistická data
v grafech a tabulkách

Průřezová témata

Učivo
Základní pojmy, modus, medián
Aritmetický průměr
Diagramy

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní
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RVP ZV Základní vzdělávání

9. ročník

9. ročník
5 týdně, P

1. Lomený výraz
Očekávané výstupy
žák:
• rozumí pojmu lomený výraz
• krátí, rozšiřuje lomený výraz
• stanoví podmínky, za kterých jsou lomené výrazy
definovány
• provádí početní operace s lomenými výrazy

Průřezová témata

literatura

Učivo
Lomený výraz, krácení, rozšiřování, definiční obor výrazu
Početní operace s lomenými výrazy
Složený lomený výraz

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

2. Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli
Očekávané výstupy
žák:
• řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli
• vyjádří neznámou ze vzorce
• užívá a zapisuje vztah nerovnosti
• řeší lineární nerovnice a znázorní řešení na číselné ose
• řeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma
neznámými metodou sčítací a dosazovací
• řeší a tvoří slovní úlohy pomocí soustav lineárních rovnic
• užívá logické úvahy a navrhuje různá řešení reálných
situací

Průřezová témata

literatura

Učivo
Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli
Nerovnice a jejich řešení
Soustava rovnic o dvou neznámých
Slovní úlohy řešené pomocí soustavy rovnic o dvou
neznámých
Slovní úlohy o pohybu, společné práci, počítání směsí

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika
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přesahy z učebních bloků:

ostatní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.2.1 Matematika

RVP ZV Základní vzdělávání

9. ročník

3. Funkce
Očekávané výstupy
žák:
• rozumí pojmu funkce
• stanoví definiční obor funkce, klasifikuje vlastnosti funkcí
• vyjádří funkci rovnicí, tabulkou, grafem
• rozliší lineární, kvadratickou funkci
• graficky řeší soustavy dvou lineárních rovnic
• matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkcí

Průřezová témata

literatura

Učivo
Definiční obor funkce
Graf funkce
Lineární funkce – vlastnosti, graf
Konstantní funkce
Přímá úměrnost
Grafické řešení soustavy dvou lineárních rovnic
Kvadratická funkce – graf, úlohy z praxe
Nepřímá úměrnost – graf

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

4. Podobnost. Goniometrické funkce sinus, cosinus, tangens
Očekávané výstupyUčivo
žák:Podobné útvary
Poměr podobnosti• prokáže podobné útvary
Věty o podobnosti trojúhelníků
• stanoví poměr podobnosti
Dělení úsečky v daném poměru užitím podobnosti
• aplikuje věty o podobnosti trojúhelníků v početních a
Funkce sinus, cosinus, tangens
konstrukčních úlohách
Goniometrické funkce v praktických úlohách
• rozdělí úsečku v daném poměru
• rozliší goniometrické funkce sinus, cosinus, tangens
• určí hodnoty goniometrických funkcí pro ostré úhly pomocí
tabulek kalkulátoru
• sestrojí grafy goniometrických funkcí
• aplikuje poznatky při řešení úloh z praxe
Průřezová témata

literatura

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

5. Jehlan, kužel, koule
Očekávané výstupy
žák:
• charakterizuje jehlan, kužel, kouli
• vypočítá povrch a objem těchto těles
• analyzuje, řeší a tvoří geometrické úlohy

Učivo
Jehlan, kužel ( síť, objem, povrch )
Koule ( objem, povrch )
Praktické slovní úlohy
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9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Fyzika

Fyzika

6. ročník
Měření fyzikálních veličin
7. ročník
Mechanické vlastnosti kapalin a
plynů

6. ročník
Měření fyzikálních veličin
7. ročník
Mechanické vlastnosti kapalin a
plynů
Výtvarná výchova
8. ročník
Prostorové vytváření
9. ročník
Prostorové vytváření

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

6. Základy finanční matematiky
Očekávané výstupy
žák:
• rozumí pojmům úrok, jistina, úroková míra
• rozliší jednoduché a složené úrokování
• aplikuje poznatky ve slovních úlohách

Průřezová témata

Učivo
Úrok, jistina, úroková míra
Jednoduché úrokování
Složené úrokování
Řešení slovních úloh

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.3 Informační a komunikační technologie
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně
informační gramotnosti - získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních
technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i
v praktickém životě. Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní
technikou byla vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zařazena jako povinná součást
základního vzdělávání na 1. a 2. stupni. Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným
předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti.

Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí
internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, vede k žádoucímu
odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud, urychluje
aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky.
Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat
výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích
oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací
oblasti Informační a komunikační technologie a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního
vzdělávání.
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, a tím k dosahování
větší věrohodnosti vyhledaných informací
- využívání výpočetní tecniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti učení a racionálnější
organizaci práce
- tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce
- pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních a sociálních jevů a
procesů
- respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání software
- zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu či jiných médiích
- šetrné práci s výpočetní technikou

5.3.1 Informační a komunikační technologie
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

1

1

7. ročník

8. ročník

9. ročník

Charakteristika předmětu
Předmět IKT je zařazen do 5. a 6. ročníku vždy po jedné vyučovací hodině týdně. Výuka se realizuje v odborné
počítačové učebně.
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně
informační gramotnosti - získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních
technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání
i v praktickém životě. Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na
trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti.
Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd
SMILE verze 2.3.5

101

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.3.1 Informační a komunikační technologie

RVP ZV Základní vzdělávání

výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích
oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací
oblasti Informační a komunikační technologie a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního
vzdělávání.
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
- schopnosti formulovat svůj požadavek
- porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů
- využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti učení a racionálnější
organizaci práce
- využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce
- respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání software
- 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 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. 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.
Kompetence komunikativní
Žák se učí porozumět různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů a jiných běžně užívaných
informačních a komunikačních prostředků. Je veden k využívání informačních a komunikačních prostředků
a technologií pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem, některé práce odevzdávají 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 a 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 oceňovat zkušenosti a práci druhých
lidí.
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.
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
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a zkušenosti získané v předmětu IKT využívat v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost a svůj
další profesní růst.

5. ročník
1 týdně, P

1. Informace
Očekávané výstupy
žák:
• vlastními slovy vyjádří pojem informace
• vypočítá základní informační zdroje

Průřezová témata

Učivo
Informace - pojem a význam
Informační zdroje a technologie

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Základy práce s počítačem
Očekávané výstupy
žák:
• korektně pracuje s počítači ve školní síti
• vysvětlí termín hardware, pojmenuje a zařadí nejběžnější
HW
• nalézá vhodné příklady software
• orientuje se na klávesnici počítače
• ovládá základní operace s myší
• pracuje s okny ve Windows
• používá základní operace se složkami a soubory (včetně
zálohování a přenosu dat)
• dodržuje pravidla bezpečné práce

Průřezová témata

Učivo
Zásady bezpečnosti práce a zdravotní rizika při práci s IKT
Korektní zapnutí a vypnutí počítače
Hardware - základní pojmy a příklady
Software - orientace v základních programech
Seznámení se základními formáty souborů
Struktura, funkce a popis počítače a periferií - základy
Práce s klávesnicí a myší.
Práce ve školní síti
Základy práce s operačními systémy

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní
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5. ročník

3. Vyhledávání informací a komunikace
Očekávané výstupy
žák:
• vypočítá základní informační zdroje
• používá základní informační zdroje
• vysvětlí pojem Internet
• používá různé formy komunikace za pomoci běžných
komunikačních zařízení
• pojmenuje rizika vyplývající z různých forem práce na
sociálních sítích

Průřezová témata

Učivo
Základní způsoby komunikace
- telefonování
- elektronická pošta
- komunikační programy, chatování
Základy práce s Internetem
- vznik, přenos a zpracování informací
- metody a nástroje vyhledávání

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
Komunikace
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

4. Zpracování a využití informací - základní programy
Očekávané výstupy
žák:
• používá základní operace se složkami a soubory (včetně
zálohování a přenosu dat)
• používá základní informační zdroje
• používá při práci s textovým editorem vhodné postupy a
činnosti
• vysvětlí základní pracovní postupy při práci s grafickým
editorem

Průřezová témata

Učivo
Základy práce v textovém editoru
Základní činnosti a pojmy při práci v jednoduchém
grafickém programu

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Stavba mediálních sdělení
Tvorba mediálního sdělení
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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6. ročník

6. ročník
1 týdně, P

1. Informace a komunikace
Očekávané výstupy
žák:
• chápe význam informací a nalézá mezi nimi vztahy
• používá Internet
• aplikuje jednoduché a vhodné cesty při vyhledávání
informací na Internetu
• přiměřeně svému věku porovnává kvalitu a věrohodnost
informací a třídí je
• používá informace z různých zdrojů
• komunikuje pomocí elektronické pošty
• nalézá některé další možnosti komunikací pomocí
elektronických médií
• demonstruje rizika vyplývající z různých forem práce na
sociálních sítích

Průřezová témata

Učivo
Vývojové trendy informačních technologií
Informace a informační zdroje
- hodnota a relevance
- metody a nástroje jejich ověřování
Internet
Elektronická pošta
Komunikace za pomoci IKT
Rizika při práci v sociálních sítích
WWW stránky a základy práce s nimi

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace

přesahy z učebních bloků:
Anglický jazyk
7. ročník
Každodenní komunikace

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
Fungování a vliv médií ve společnosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Zpracování a využití informací - základní editory a aplikace
Očekávané výstupy
žák:
• chápe význam informací a nalézá mezi nimi vztahy
• nalézá vhodné aplikace pro své činnosti
• používá při práci vhodné textové a grafické editory
• aplikuje základní estetická a typografická pravidla pro
práci s textem a obrazem
• dokáže samostatně vytvořit základní textový dokument,
resp. upravit a zpětně uložit dokument existující
• používá při práci s textovým editorem vhodné postupy a
činnosti
• zvládá základní pracovní postupy při práci s tabulkovým
kalkulátorem
• na uživatelské úrovni navrhuje základní dokumenty v
textové, grafické a multimediální podobě
• používá informace v souladu se zákony o duševním
vlastnictví

Učivo
Práce s textovým editorem (např. Word)
Tabulkový editor (např. Excel) - základní možnosti využití
Základy počítačové grafiky, rastrové a vektorové programy
Příklady grafických a multimediálních aplikací
Prezentace informací (webové stránky, prezentační
programy, multimédia) - základní seznámení s možnostmi
Ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, informační
etika
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6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Stavba mediálních sdělení
Tvorba mediálního sdělení

Český jazyk a literatura

Práce v realizačním týmu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace

přesahy z učebních bloků:

6. ročník
Slohové útvary
7. ročník
Slohové útvary
8. ročník
Slohové útvary
9. ročník
Slohové útvary
Výtvarná výchova

6. ročník
Výtvarná kultura
7. ročník
Výtvarná kultura
8. ročník
Výtvarná kultura
9. ročník
Výtvarná kultura

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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5.4 Člověk a jeho svět
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1.
stupeň základního vzdělávání. Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny,
společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a
směřuje k dovednostem pro praktický život. Svým široce pojatým syntetickým (integrovaným) obsahem
spoluutváří povinné základní vzdělávání na 1. stupni. Vzdělávání v oblasti člověk a jeho svět rozvíjí poznatky,
dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí
pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti; utváří se tak jejich prvotní
ucelený obraz světa.

Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se
složitějšími ději. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských
výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat a přemýšlet o nich. Na základě poznání sebe a svých potřeb a
porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu
života, jeho přednostem i problémům, chápat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti.
Při osvojování poznatků a dovedností ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se žáci učí vyjadřovat své
myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných.
Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo
modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování. K tomu významně
přispívá i osobní příklad učitelů. Propojení této vzdělávací oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností
žáků se stává velkou pomocí i ve zvládání nových životních situací i nové role školáka, pomáhá jim při nalézání
jejich postavení mezi vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových návyků.
Vzdělávací oblast tak připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávacích oblastech Člověk a
společnost, Člověk a příroda a ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
Člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických okruhů.
Propojováním tematických okruhů je možné vytvářet v ŠVP různé varianty vyučovacích předmětů a jejich
vzdělávacího obsahu.
V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v
něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Učí se do tohoto každodenního života
vstupovat s vlastní aktivitou a představami, hledat nové i zajímavé věci a bezpečně se v tomto světě pohybovat.
Důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření
přímých zkušeností žáků. Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah
k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi.
V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání
mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty,
snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se lidé sdružují,
baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí
soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy). Celý tematický okruh tak směřuje k prvotním
poznatkům a dovednostem budoucího občana demokratického státu.
Je možné tradičně vytvářet jeden předmět v 1. - 3. ročníku (tj. přiřazovat očekávaným výstupům pro 1. období
vhodné učivo vybrané z jednotlivých tematických okruhů) a dva předměty ve 4. a 5. ročníku (tj. tematické
okruhy 1, 2 a 3 využít jako základ pro Vlastivědu a okruhy 4 a 5 pro Přírodovědu), je však možné vytvářet jen
jeden předmět i ve 4. a 5. ročníku nebo jeden souvislý předmět od 1. do 5. ročníku. Není nutno se vždy striktně
držet tematických okruhů, podle potřeby je lze různě strukturovat, propojovat učivo a přiřazovat ho k
očekávaným výstupům.
V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas měří, jak
události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým
změnám podléhají v čase. V tematickém okruhu se vychází od nejznámějších událostí v rodině, obci a regionu a
postupuje se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země.
Podstatou tematického okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země. Proto
je důležité, aby žáci mohli samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojů, především
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pak od členů své rodiny i od lidí v nejbližším okolí, aby mohli společně navštěvovat památky, sbírky
regionálních i specializovaných muzeí, veřejnou knihovnu atd.
V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a
rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. Jsou vedeni k
tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve
vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na základě
praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se
využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve
svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji.
V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka jako
živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají, jak se člověk vyvíjí a mění od
narození do dospěosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy,
mezilidských vztahů atd. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a
o bezpečném chování v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i
celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a
bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je nejcennější hodnota v životě člověka.
Potřebné vědomosti a dovednosti získávají tím, že pozorují názorné pomůcky, sledují konkrétní situace, hrají
určené role a řeší modelové situace.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že
vede žáka k:
- utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti
- orientaci ve světě informací a k časovému a místnímu propojování historických, zeměpisných a kulturních
informací
- rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich
zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
- poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě společně
vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů
- samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci
i v méně běžných situacích, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností a limitů)
- utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při
jejich ochraně
- přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
- objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět
- poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a
jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých

5.4.1 Prvouka
1. ročník

2. ročník

3. ročník

2

2

3

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje v 1. a 2. ročníku 2 hodiny a ve 3. ročníku 3 hodiny týdně. Výuka probíhá
v kmenové třídě, popřípadě v odborné učebně, prostřednictvím vycházek do okolní přírody (rybník, louka, říčka,
les), exkurze do SOU obor zahradník.
Žáci používají učebnice, encyklopedický obrazový materiál, video a audio nahrávky.
Vzdělávací obsah je členěn do pěti tematických okruhů:
- místo, kde žijeme
- lidé kolem nás
- lidé a čas
- rozmanitost přírody
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Učební osnovy
5.4.1 Prvouka

RVP ZV Základní vzdělávání

- člověk a jeho zdraví
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v oblasti směřuje k:
- utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti
- orientace ve světě informací a k časovému a místnímu propojování historických, zeměpisných a kulturních
informací
- rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich
zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
- poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě společně
vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů
- samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci
i v méně běžných situacích, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností a limitů)
- utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při
jejich ochraně
- přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
- objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět
- poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného rozhodování
a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých

Společné výchovné vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí
Kompetence k učení
- žák se učí orientovat ve světě informací
- třídí informace
- poznává podstatu zdraví i nemocí
- upevňuje prevenci chování
- získává časové a místní propojení historických, zeměpisných a kulturních informací
Kompetence k řešení problémů
- žák se učí pracovat s literaturou, encyklopedií, využívá různých informačních zdrojů
- upevňuje si správné jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti druhých
Kompetence komunikativní
- žák si rozšiřuje slovní zásobu
- učí se vzájemně naslouchat
- zdůvodňuje své závěry
- vyjadřuje vztahy ke školnímu prostředí
- vyjadřuje vztahy k okolnímu prostředí
- pojmenovává skutečnosti a výtvory
- vzájemně si radí a pomáhají
Kompetence sociální a personální
- žák se učí věcně argumentovat
- spolupracuje na řešení problémů
- respektuje názory druhých
- pracuje ve skupinách
Kompetence občanské
- žák získává vztah k přírodě a kultuře
- učí se aktivnímu uplatnění ochrany přírody
- respektuje pravidla
Kompetence pracovní
- žák se učí pracovat s různými materiály, nástroji a vybavením
- poznává technický rozvoj
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Učební osnovy
5.4.1 Prvouka

RVP ZV Základní vzdělávání

1. ročník
2 týdně, P

1. Místo, kde žijeme
Očekávané výstupy
žák:
• seznamuje se s místem svého bydliště a školy
• dodržuje základní pravidla silničního provozu

Průřezová témata

Učivo
Domov
- prostředí domova
- místo, kde bydlím
Škola
- prostředí třídy a školy
- škola a lidé v ní
- slušné chování
- práce a odpočinek ve škole
- školní den
Okolí školy
- cesta do školy a zpět
- pravidla bezpečné chůze

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
1. ročník
Písmenkář
Matematika
Číselný obor do 5
Anglický jazyk
6. ročník
Můj svět

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Lidé kolem nás
Očekávané výstupy
žák:
• rozlišuje role, vztahy v rodině a vypráví o nich

Průřezová témata

Učivo
Moje rodina
- členové rodiny a jejich role
- příbuzenské a mezigenerační vztahy
- zaměstnání a povolání rodičů
přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

1. ročník
Malba
literatura

materiály, pomůcky

1. ročník
Kresba
didaktická technika
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Učební osnovy
5.4.1 Prvouka

RVP ZV Základní vzdělávání

1. ročník

3. Lidé a čas
Očekávané výstupy
žák:
• orientuje se v čase
• využívá časové údaje při řešení různých situací v denním
životě

Průřezová témata

Učivo
Orientace v čase a časový řád
- roční období, měsíce
- dny
- čas v životě lidí

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Anglický jazyk
6. ročník
Přítomný čas prostý

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

4. Rozmanitost přírody
Očekávané výstupy
žák:
• pozoruje, popisuje viditelné proměny v přírodě v
jednotlivých ročních obdobích
• rozlišuje některé přírodniny podle nápadných určujících
znaků

Průřezová témata

Učivo
Jaro
Léto
Podzim
Zima
Rostliny
Domácí a některá volně žijící zvířata
Domácí zvířata a jejich mláďata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

Pracovní výchova

1. ročník
Hudebně pohybové činnosti
Výtvarná výchova

1. ročník
Pěstitelské práce

Malba
Pracovní výchova
Pěstitelské práce
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

5. Člověk a jeho zdraví
Očekávané výstupy
žák:
• využívá základní znalosti o lidském těle a uplatňuje
základní hygienické návyky
• vybavuje si základní pravidla ochrany svého zdraví
• chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci

Průřezová témata

Učivo
Moje tělo
Péče o zdraví
Osobní bezpečí

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

Tělesná výchova

1. ročník
Malba
Tělesná výchova

1. ročník
Činnost ovlivňující zdraví
Pracovní výchova

Činnost ovlivňující zdraví

Příprava pokrmů
Anglický jazyk
8. ročník
Minulý čas prostý
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Učební osnovy
5.4.1 Prvouka

RVP ZV Základní vzdělávání

1. ročník
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. ročník
2 týdně, P

1. Místo, kde žijeme
Očekávané výstupy
žák:
• popisuje místo svého bydliště a školy
• zná základní pravidla silničního provozu
• umí přivolat pomoc, reaguje na pokyny dospělých při
mimořádných událostech

Průřezová témata

literatura

Učivo
Domov, dům, byt
Obec, město
Cesta do školy
Adresa bydliště
Dopravní prostředky, dopravní značky
Základní pravidla chodce
Orientace v okolí
Důležitá telefonní čísla
Ohlášení dopravní nehody, požáru a jiných život
ohrožujících událostí

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

2. Lidé kolem nás
Očekávané výstupy
žák:
• rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině
• objasňuje role v rodině

Průřezová témata

Učivo
Rodina a příbuzenské vztahy

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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Učební osnovy
5.4.1 Prvouka

RVP ZV Základní vzdělávání

2. ročník

3. Lidé a čas
Očekávané výstupy
žák:
• orientuje se v čase
• interpretuje jednoduché místní pověsti

Průřezová témata

Učivo
Kalendářní rok - jaro, léto, podzim, zima
Charakteristika ročních období
Čas podle hodin
Měsíce v roce
Pověsti o okolí

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura
2. ročník
Čtení
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

4. Člověk a jeho zdraví
Očekávané výstupy
žák:
• pojmenuje základní části lidského těla
• uplatňuje základní hygienické a stravovací návyky

Průřezová témata

literatura

Učivo
Naše tělo (hlava, trup, horní a dolní končetiny)
Hygiena a čistota - základní hygienické návyky
Nemoc a úraz
Potraviny, výživa
Stravovací a denní režim
Práce a volný čas

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

5. Rozmanitost přírody
Očekávané výstupy
žák:
• pozoruje a popíše změny v přírodě
• třídí některé přírodniny

Průřezová témata

literatura

Učivo
Jaro
Léto
Podzim
Zima
Savci, ptáci

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní
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Učební osnovy
5.4.1 Prvouka

RVP ZV Základní vzdělávání

3. ročník

3. ročník
3 týdně, P

1. Místo, kde žijeme
Očekávané výstupy
žák:
• vyznačuje v jednoduchém plánu
• rozlišuje přírodní a umělé prvky v okolí domova a školy
• začlení svou obec do příslušného kraje

Průřezová témata

literatura

Učivo
Domov, dům, byt
Obec, město
Cesta do školy
Adresa bydliště
Olomoucký kraj

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

2. Lidé kolem nás
Očekávané výstupy
žák:
• vysvětluje význam a potřebu různých povolání a
pracovních činností
• uvědomuje si různé odlišnosti u lidí a toleruje je

Průřezová témata

Učivo
Povolání a pracovní činnosti
Základní nářadí
Rozdíly mezi lidmi
Lidské vlastnosti

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Matematika
3. ročník
Jednotky délky, objemu a času
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

3. Lidé a čas
Očekávané výstupy
žák:
• porovnává minulost a současnost na jednoduchých
příkladech
• orientuje se v minulosti a současnosti regionu

Průřezová témata

literatura

Učivo
Život rodiny, práce lidí
Historické stavby v obci
Důležité osobnosti v obci
Významné události obce

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika
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Učební osnovy
5.4.2 Přírodověda

RVP ZV Základní vzdělávání

3. ročník

4. Rozmanitost přírody
Očekávané výstupy
žák:
• pojmenuje některé druhy látek a jejich vlastnosti
• měří některé základní veličiny
• třídí některé přírodniny

Průřezová témata

Učivo
Látky a jejich vlastnosti
Veličiny a jejich jednotky
Byliny, dřeviny

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

literatura

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

5. Člověk a jeho zdraví
Očekávané výstupy
žák:
• pojmenuje některé vnitřní orgány
• vyjmenuje 5 lidských smyslů, seznamuje se s některými
jejich poruchami
• pojmenuje základní funkci kostry a svalstva
• dodržuje základy bezpečného chování
• uplatňuje základní pravidla silničního provozu

Průřezová témata

Učivo
Naše tělo
Orgány
Naše smysly
Kostra, svalstvo
Chování v různých situacích

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

literatura

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

5.4.2 Přírodověda
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

1

2

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje ve 4. ročníku 1 hodinu týdně a v 5. ročníku 2 hodiny týdně. Výuka
probíhá v kmenové třídě, odborné učebně, koutku živé přírody, na vycházce, prostřednictvím exkurze a besed.
Žáci využívají názorné pomůcky, encyklopedie, videokazety, pracovní listy, počítačové programy a tvoří
tematické projekty.
Přírodověda je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, který je členěn do dvou tematických okruhů:
Rozmanitost přírody:
- Země jako planeta sluneční soustavy
- rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody, rostliny, houby, živočichové, znaky života, životní potřeby
a podmínky
- rovnováha v přírodě
- vliv lidské činnosti na přírodu, ochrana přírody a životního prostředí, ikvidace odpadů, živelné pohromy,
ekologické katastrofy
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Učební osnovy
5.4.2 Přírodověda

RVP ZV Základní vzdělávání

Člověk a jeho zdraví :
- lidské tělo, biologické a fyziologické funkce a potřeby člověka, vývoj jedince, základy lidské reprodukce
- partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy
- péče o zdraví, první pomoc
- odpovědnost člověka za své zdraví
- situace hromadného ohrožení
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v předmětu Přírodověda směřuje k:
- pochopení ročního cyklu v přírodě i změn, které nastávají v přírodě v průběhu roku
- uvědomění si rozmanitosti přírody a bohatosti druhů, které v ní žijí
- poznání dalších druhů rostlin, živočichů i hub, které žijí ve společenstvech různorodých prostředí
- pochopení základních ekologických vztahů ve vybraných společenstvech
- seznámení s důležitými druhy kulturních rostlin a jejich životními cykly
- vytvoření základního povědomí o principech demokratického zřízení, volebním právu
- pochopení sounáležitosti člověka s neživou přírodou a ostatními organismy
- poznání lidského těla, orgánů a orgánových soustav
- získání vztahu k vlastnímu zdraví a zdravému způsobu života
- seznámení se základy techniky a jednoduchými stroji
- porozumění závislosti člověka na přírodních zdrojích a nutnosti chránit životní prostředí

Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí žáků.
Kompetence k učení
- žák se učí používat literaturu, encyklopedie, učební pomůcky
- získává informace o přírodě
- hodnotí výsledky svého pozorování
Kompetence k řešení problémů
- žák je veden k objevům, řešením a závěrům
- učí se řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích
- vyhledává informace vhodné k řešení problémů
Kompetence komunikativní
- žák se učí používat správnou terminologii
- rozšiřuje si slovní zásobu v tématech
- vyjadřuje své myšlenky, poznatky, názory a podněty
Kompetence sociální a personální
- žák se učí pracovat ve skupinách
- učí se spolupracovat s druhými
- respektuje názory a zkušenosti druhých
- vnímá názory a zkušenosti spolužáků
Kompetence občanské
- žák se učí poznávat rozdíly mezi lidmi
- žák se učí dodržovat pravidla slušného chování
- žák si vytváří ohleduplný vztah k přírodě
Kompetence pracovní
- žák se učí pozorovat, manipulovat a experimentovat
- respektuje pravidla bezpečnosti, učí se týmové činnosti
- vytváří si pracovní návyky, dodržuje pravidla
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Učební osnovy
5.4.2 Přírodověda

RVP ZV Základní vzdělávání

4. ročník

4. ročník
1 týdně, P

1. Rozmanitost přírody
Očekávané výstupy
žák:
• třídí přírodu na živou a neživou
• třídí rostliny
• třídí byliny
• objasňuje význam léčivých bylin
• odhaduje využití produktů zemědělství pro člověka
• určuje podle atlasu některé druhy hub
• vyjádří vlastními slovy význam dřevin pro člověka
• hodnotí vliv člověka na přírodu
• pozoruje a porovnává způsob života některých živočichů
• třídí živočichy
• pojmenuje některé druhy hornin a nerostů a popíše jejich
využití
• vyjmenuje základní vlastnosti vody a vzduchu
• vyjmenuje druhy poškozování vodních zdrojů
• zjišťuje objem vody i jiných tekutin, zaznamenává některé
jednotky objemu

Učivo
Obilniny a traviny
Rostliny kulturní a plané
Pokojové rostliny
Byliny jednoleté, dvouleté a vytrvalé
Léčivé rostliny
Využití produktů zemědělství
Houby
Dřeviny (strom, keř)
Ochrana životního prostředí
Pokus - rostlina v kyselé vodě
Les
Potok a rybník
Zahrada
Pole
Horniny a nerosty
Voda a vzduch
Vodní toky a vodní plochy
Pokus - objem

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Tělesná výchova

Vztah člověka k prostředí

literatura

přesahy z učebních bloků:

4. ročník
Činnost ovlivňující zdraví
materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

5. ročník
2 týdně, P

1. Člověk a jeho zdraví
Očekávané výstupy
žák:
• rozlišuje jednotlivé etapy lidského života
• uvádí vztah orgánů lidského těla k jejich funkci
• popisuje odlišnosti mezi chlapcem a dívkou
• dokáže se ohleduplně chovat k druhému pohlaví
• uplatňuje účelné způsoby chování
• reaguje v situacích ohrožující zdraví
• přivolá lékařskou pomoc
• ošetří drobná poranění
• plánuje účelně svůj čas

Učivo
Vývoj lidského jedince
Lidské orgány
Základy sexuální výchovy a partnerských vztahů
Denní režim
Hygiena
Stres
Krizové situace
Vliv reklamy
Návykové látky
Osobní bezpečí
Úrazy

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd
SMILE verze 2.3.5

117

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.4.3 Vlastivěda

RVP ZV Základní vzdělávání

5. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova
5. ročník
Kresba
materiály, pomůcky

literatura

didaktická technika

ostatní

2. Rozmanitost přírody
Očekávané výstupy
žák:
• vyjádří vlastními slovy vliv Slunce na podmínky života na
Zemi, pojmenuje planety sluneční soustavy
• nalézá souvislost mezi otáčením Země kolem osy a
pohybem Země kolem Slunce, se střídáním dne, noci i
ročních období
• poznává úlohu vody v přírodě
• zná některé mořské živočichy
• popisuje rozmanitost života v podnebných pásech
• určí podnebí a podmínky života mírného pásu
• popisuje živočichy cizokrajných oblastí známé ze ZOO

Průřezová témata

Učivo
Planety sluneční soustavy
Model Země - glóbus
Otáčení Země
Střídání dne a noci
Roční období
Voda v krajině
Moře, oceány
Podnebné pásy
Krajinné oblasti
Podnebí mírného pásu

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Vlastivěda
5. ročník
Místo, kde žijeme. Putování po
Evropě
materiály, pomůcky

literatura

didaktická technika

ostatní

5.4.3 Vlastivěda
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

2

2

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 2 hodiny týdně.
Ve vyučovacím předmětu Vlastivěda se realizují tři okruhy:
- místo, kde žijeme
- lidé kolem nás
- lidé a čas
Žáci pracují ve třídě nebo v počítačové učebně, popřípadě v terénu; využívají dostupné vyučovací pomůcky,
příležitostně se účastní výchovně-vzdělávacích exkurzí zaměřených na vlastivědné téma a tematického
projektového vyučování. Zařazuje se individuální i skupinové pojetí práce.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
- utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti
- orientaci ve světě informací a k časovému a místnímu propojování historických, zeměpisných a kulturních
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Učební osnovy
5.4.3 Vlastivěda

RVP ZV Základní vzdělávání

informací
- rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich
zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
- poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě společně
vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů
- samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci
i v méně běžných situacích, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností a limitů)
- utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při
jejich ochraně
- přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
- objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět
- poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného rozhodování
a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých

Společné výchovné vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí
Kompetence k učení
- žáci vyznačují v jednoduchém plánu obce místo bydliště, školy, cestu na určené místo
- žáci začleňují obec/město do příslušného kraje
- žáci jsou vedeni k užívání správné terminologie a symboliky
Kompetence k řešení problémů
- žáci rozlišují přírodní a umělé prvky v krajině
- žáci zaujímají aktivní postoj k tvořivému přístupu
- žáci využívají získaná poznání při vlastním vypracovávání úkolů
Kompetence komunikativní
- žáci vyjadřují estetické hodnoty a rozmanitost krajiny
- žáci využívají časové údaje při řešení různých situací, rozlišují děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
- žáci si ověřují získané poznatky
- žáci se učí argumentovat, zapojují se do diskuse
- žáci respektují názory druhých
Kompetence sociální a personální
- žáci rozlišují vztahy mezi lidmi, národy
- žáci odvozují význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
- žáci interpretují, vysvětlují či prezentují různé textové, obrazové i jiné materiály
- žáci tvořivě pracují v různých skupinách, umí si vzájemně pomáhat
Kompetence občanské
- žáci pojmenují některé významné rodáky, kulturní a historické památky, významné události v oblastech ČR
(popřípadě státech Evropy)
- žáci se podílejí na utváření kritérií hodnocení činností nebo výsledků činností
- žáci hodnotí vlastní výsledky
Kompetence pracovní
- žáci uplatňují elementární poznatky o lidské společnosti, soužití a o práci lidí, na příkladech porovnávají
minulost a součastnost
- žáci plánují úkoly a postupy své práce
- žáci vzájemně spolupracují
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Učební osnovy
5.4.3 Vlastivěda

RVP ZV Základní vzdělávání

4. ročník

4. ročník
2 týdně, P

1. Místo, kde žijeme. Naše vlast 1. část
Očekávané výstupyUčivo
žák:Můj domov
- moje bydliště• podle počtu obyvatel uvede vztah mezi
sousedními
Moje obecobcemi
- poloha• vyhledá z různých zdrojů typické příklady
rostlinstva a
- části obceživočišstva - typické pro okolní krajinu
• vyhledá z různých zdrojů, čím se zabývá hospodářství- okolní krajina a příroda
obce ( okolních obcí )- hospodářství
• vysvětlí potřebu aplikovat zásady šetrného přístupu k- kultura
přírodě- minulost a současnost
• posoudí vlastními slovy význam přírody, hospodářství a- doprava
kultury v životě lidíMoje škola
• vyhledá z různých zdrojů náplň kultury v obci- cesta do školy a ze školy
- prostředí• vysvětlí potřebu aplikovat zásady
bezpečnosti silničního
- okolíprovozu chodce a cyklisty
- činnost• uvádí příklady přínosu školy pro rozvoj kultury
v obci ( i
Náčrt, plánek, mapamimo obec )
• registruje rozdíl mezi náčrtem, plánem a mapouSvětové strany
- určování v přírodě• uvede příklady určování světových
stran v přírodě
- určování na mapě
• dokáže učit světové strany na mapě
Česká republika
• použije názvy světových stran při určování polohy různých
- hlavní město
bodů a míst z okolí školy a bydliště
- národ
• vyjmenuje symboly našeho státu
- státní symboly
• pojmenuje nevyšší orgány státní moci ( prezident,
- orgány státní moci
parlament, vláda ), uvede jméno prezidenta republiky
Průřezová témata
přesahy do učebních
přesahy z učebních bloků:
- pohoří, bloků:
nížiny, vodstvo
• používá mapu pro vyhledávání údajů o ČR Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura
- hospodářství
• používá jiné zdroje pro získání informací o ČR- města,
obce, památky
4. ročník
4. ročník
Životní prostředí• uvede příklad znečištění životního
Mluvnice
Mluvnice
prostředí v ČR
Čtení
Pracovní výchova
Matematika
Jednotky délky, hmotnosti,
objemu, času
Výtvarná výchova

Konstruktivní činnosti
Hudební výchova
Poslechové činnosti

Malba
Kresba
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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Učební osnovy
5.4.3 Vlastivěda

RVP ZV Základní vzdělávání

4. ročník

2. Lidé a čas. Obrazy ze straších českých dějin I.
Očekávané výstupy
žák:
• vysvětlí pojem minulost, současnost a budoucnost
• použije časovou osu pro ztvárnění poslopnosti života čtyř
generací ve své rodině
• vyjádří vlastními slovy přínos některých významných
osobností českých dějin
• přiřadí některé prvky způsobu života k dějinnému období
• odhadne přiřazení typické ukázky ( stavba, zbraň, oděv,..)
k dějinnému období
• uvede do vzájemného vztahu charakteristické pojmy a
významné dějinné osobnosti
• dokáže za pomoci podpůrného materiálu vytvořit
jednoduchou časovou osu s důležitými letopočty
dějinných událostí
• vyjádří vlastními slovy důvod pro zařazení některých
státních svátků
• používá k získání informací o památkách a zajímavostech
regionálního charakteru různých zdrojů

Průřezová témata

Učivo
Orientace v čase a časový řád
- báje mýty, pověsti
- dějiny jako časový sled událostí
- letopočet, kalendář
- generace
Minulost na našem území
- dávní Slované
- Velkomoravská říše
- Konstantin a Metoděj ( písmo, křesťanství - Vánoce,
Velikonoce )
- období přemyslovských knížat a králů
- Karel IV.
- Jan Hus, husitské války
- Jiří z Poděbrad
- Vladislav Jagellonský
- Habsburkové
- bitva na Bílé hoře a třicetiletá válka, J.A. Komenský
- doba po třicetileté válce
- Marie Terezie
- Josef II.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

Matematika

4. ročník
Mluvnice
Čtení
Matematika

4. ročník
Čísla větší než 10 000
Výtvarná výchova
Techniky plastického vyjádření
Malba

Počítání do 1000
Výtvarná výchova
Kresba
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

3. Lidé kolem nás
Očekávané výstupy
žák:
• vysvětluje na základě vlastních zkušeností základní
povinnosti členů rodiny
• nalézá rozdíly mezi jednotlivci, vyjádří vhodnou formou
obhajobu svého názoru při konkrétní situaci, připustí svůj
omyl
• provádí společnou práci v kolektivu
• vysvětluje potřebu pravidel slušného chování mezi lidmi v
rodině, ve škole, na veřejnosti
• aplikuje pravidla slušného chování

Průřezová témata

Učivo
Rodina
Soužití lidí
Chování lidí

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

Výtvarná výchova

4. ročník
Sloh
Čtení
Výtvarná výchova

4. ročník
Utváření osobního postoje

Utváření osobního postoje
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd
SMILE verze 2.3.5

121

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.4.3 Vlastivěda

RVP ZV Základní vzdělávání

4. ročník

5. ročník
2 týdně, P

1. Lidé a čas. Obrazy z novějších českých dějin
Očekávané výstupy
žák:
• přiřadí některé prvky způsobu života k danému období
• odhadne, ke kterému dějinnému období patří ukázka (
stroj, stavba, zbraň, oděv,...)
• uvede do vzájemného vztahu charakteristické pojmy a
váznamné dějinné osobnosti
• dokáže pomocí podpůrného materiálu vytvořit
jednoduchou časovou osu s důležitými dějinnými
událostmi naší země
• vyjádří vlastními slovy důvod pro zařazení některých
státních svátků
• používá různých zdrojů k získání informací o památkách
a zajímavostech regionálního charakteru

Učivo
České země součástí Rakousko-Uherska
- Národní obrození
- vynálezy 19. století
První světová válka
- vznik I. světové války
- vznik samostatného českého státu
Samostatné Československo
- pojem demokratický stát
- T. G. Masaryk
Druhá světová válka
- napadení Čech a Moravy 1939
- vznik Protektorátu, fašisté u nás
- holocaust
- porážka Německa, osvobození

Obnovení Československa
- totalitní vláda komunistické strany

Návrat k demokracii
- sametová revoluce - 17. 11. 1989
- prezident Václav Havel
- současný prezident
- vznik České republiky
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHOČeský jazyk a literatura
OBČANA
5. ročník
Formy participace občanů v politickém
Mluvnice
životě
ČteníPrincipy demokracie jako formy
vlády a
způsobu rozhodováníVýtvarná výchova
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kresba
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Lidské vztahy
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přesahy z učebních bloků:
Výtvarná výchova
5. ročník
Techniky plastického vyjádření
Hudební výchova
Poslechové činnosti

ostatní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.4.3 Vlastivěda

RVP ZV Základní vzdělávání

5. ročník

2. Místo, kde žijeme. Putování po Evropě
Očekávané výstupy
žák:
• definuje pojem globus
• rozlišuje základní typy map
• určí na globu i na mapě světa polohu Evropy
• používá mapu pro vyhledávání názvů pro povrch a
vodstvo Evropy
• používá různé zdroje k získání informací o Evropě a jejích
státech
• používá mapu pro vyhledávání polohy evropských států,
jejich pohoří, nížin a vodstva
• používá mapu pro vyhledávání míst evropských měst
• používá vlastní zážitky a poznatky z cest po Evropě při
vlastní prezentaci

Učivo
Globus
- model planety Země
- polokoule
- kontinenty
Mapa obecně zeměpisná a tematická
Evropa
- povrch a vodstvo kontinentu
- rostlinstvo a živočišstvo kontinentu
Evropské státy
- názvy a hlavní města
- poloha na mapě
- povrch a vodstvo
- známá evropská města
Evropská unie
- základní informace
- státy EU

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

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

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

5. ročník
Mluvnice
Čtení
Matematika

5. ročník
Mluvnice
Tělesná výchova

Jednotky délky, hmotnosti, času
Výtvarná výchova
Kresba

Zdravotní tělesná výchova
Zeměpis
8. ročník
Evropa
Česká republika na mapě
Evropy, poloha a rozloha
6. ročník
Globus a mapa
Atmosféra
Terenní praxe v okolí školy
Přírodověda

5. ročník
Rozmanitost přírody
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

3. Lidé kolem nás
Očekávané výstupy
žák:
• seznámí se s pojmy základní lidská práva a demokracie
• označí druhy chování, která porušují základní lidská práva
a demokracii
• vybere jednoduchý příklad k formě vlastnictví
• používá peníze v běžných situacích
• navrhne řešení jednoduchého modelového problému v
životě člověka
• navrhne řešení zlepšení životního prostředí uvedené
lokality

Učivo
Demokracie
Politické strany
Právo a spravedlnost
- základní lidská práva, práva dítěte a žáka
- povinnosti dospělých, dětí, žáků
- protiprávní jednání
- právní ochrana občanů, majetku
Vlastnictví
- soukromé, veřejné, osobní, společné
- hmotný a nehmotný majetek
- peníze
Základní problémy
- sociální problémy
- problémy konzumního způsobu života
- nesnášenlivost mezi lidmi
- problémy životního prostředí
- nemocní a postižení lidé
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Učební osnovy
5.5 Člověk a společnost

RVP ZV Základní vzdělávání

5. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

Výtvarná výchova

5. ročník
Slohové útvary
Čtení
Výtvarná výchova

5. ročník
Kresba
Utváření osobního postoje

Utváření osobního postoje
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

4. Místo, kde žijeme. Putování po České republice
Očekávané výstupy
žák:
• označí hlavní město ČR
• používá mapu a jiné zdroje pro získání informací
• používá mapu pro vyhledávání polohy jednotlivých
regionů ČR a některých významějších měst ČR
• diskutuje nad významem zjištěných regionálních
zvláštností

Průřezová témata

literatura

Učivo
Praha
- památky
- kulturní a společenské vyžití
- současná podoba města
Regiony a města ČR
- orientace na mapě
- povrchu, vodstvo
- surovinové zdroje
- průmysl
- služby, obchod
- cestování, rekreace, památky

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika
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přesahy z učebních bloků:

ostatní
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Učební osnovy
5.5 Člověk a společnost

RVP ZV Základní vzdělávání

5.5 Člověk a společnost
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi
potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci
poznali dějinné, sociální a kulturně historické aspekty života lidí v jejich
rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných souvislostech. Seznamuje žáky s vývojem společnosti a s
důležitými společenskými jevy a procesy, které se promítají do každodenního života a mají vliv na utváření
společenského klimatu. Zaměřuje se na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k
evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná demokratická
Evropa budována. Důležitou součástí vzdělávání v dané vzdělávací oblasti je prevence rasistických, xenofobních
a extrémistických postojů, výchova k toleranci a respektování lidských práv, k rovnosti mužů a žen a výchova k
úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí i k ochraně uměleckých a kulturních hodnot.

Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost se u žáků formují dovednosti a postoje důležité pro aktivní využívání
poznatků o společnosti a mezilidských vztazích v občanském životě. Žáci se učí rozpoznávat a formulovat
společenské problémy v minulosti i současnosti, učí se zjišťovat a zpracovávat informace nutné pro jejich řešení,
nacházet řešení a vyvozovat závěry, reflektovat je a aplikovat v reálných životních situacích.
Vzdělávací oblast Člověk a společnost zahrnuje vzdělávací obory Dějepis a Výchova k občanství. Ve svém
vzdělávacím obsahu navazuje přímo na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět.
Přesahy dané vzdělávací oblasti se promítají i do jiných vzdělávacích oblastí a do celého života školy a mají
přímou vazbu zejména na společenskovědní část vzdělávacího oboru Zeměpis, který je v zájmu zachování jeho
celistvosti umístěn ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda.
Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je
kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti, především ve smyslu předávání
historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily
vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. století,
kde leží kořeny většiny současných společenských jevů.
Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Podstatné je rozvíjet takové časové a
prostorové představy i empatie, které umožňují žákům lépe proniknout k pochopení historických jevů a dějů.
Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale
je kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné
budoucnosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin
místních.
Vzdělávací obor Výchova k občanství se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální
realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Otevírá cestu k realistickému
sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního
jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých životních situací. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších
společenstvích, s hospodářským životem, činností důležitých politických institucí a orgánů a s možnými způsoby
zapojení jednotlivců do občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla
společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí
občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky
k aktivní účasti na životě demokratické společnosti.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že
vede žáka k:
- rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, k utváření a
upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře
- odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, k promýšlení jejich souvislostí a vzájemné podmíněnosti v
reálném a historickém čase
- hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a k jejich porovnávání s obdobnými či odlišnými jevy a
procesy v evropském a celosvětovém měřítku
- utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost
- rozlišování mýtů a skutečnosti, k rozpoznávání projevů a příčin subjektivního výběru a hodnocení faktů i ke
snaze o objektivní posouzení společenských jevů současnosti i minulosti
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Učební osnovy
5.5.1 Dějepis

RVP ZV Základní vzdělávání

- vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální texty společenského a
společenskovědního charakteru
- rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních a
ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života; k poznávání a posuzování každodenních situací a
událostí ve vzájemných vazbách a širších souvislostech včetně
souvislostí mezinárodních a globálních
- úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným odlišnostem
(zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství
- získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě, k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti
- utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického sebepoznávání a
sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí
- utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, k rozpoznávání stereotypního
nahlížení na postavení muže a ženy v rodině, v zaměstnání i v politickém životě, k vnímání předsudků v nazírání
na roli žen ve společnosti
- rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním principům
demokratického soužití; ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci
- uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů, k
zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování svých práv

5.5.1 Dějepis
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

2

2

2

2

Charakteristika předmětu
V předmětu Dějepis je ralizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru dějepis.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby si žáci osvojili historické, sociální a kulturně - historické souvislosti o vývoji
společnosti a důležitých společenských jevech. Hlavní poslání "Dějepisu" spočívá ve smyslu předávání
historických zkušeností a poznatků. Ke specifickým úkolům výuky dějepisu patří i vytváření pocitu hrdosti
a úcty k duchovním a materiálním výtvorům minulosti, k respektování odlišných kultur.
Dějepis bude na škole vyučován na II. stupni v každém ročníku 2 hodiny týdně.
Při výuce dějepisu v 6. - 9. ročníku je uplatňováno chronologické hledisko. Některé tématické celky (umělecké
slohy, ...) umožňují navázání mezipředmětových vztahů (Hv, Vv, Čj - lit.).
K pravidelným akcím patří exkurze žáků 9. tříd do Osvětimi, Prahy, Olomouce.
Do výuky používáme kromě učebnic dějepisné atlasy, obrazy, dějepisné mapy, dokumentární filmy.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí a vede žáka k:
- rozvíjení zájmu o současnost a minulost našeho národa, jiných národů a společenství a upevňování
sounáležitosti k evropské kultuře
- odhalování kořenů společenských jevů, změn a jejich souvislostí
- hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a jejich porovnávání
- utváření pozitivního hodnotového názoru opřeného o historickou zkušenost
- rozlišování mýtů a skutečností
- hodnocení faktů a ke snaze o objektivní posouzení společenských jevů v minulosti i současnosti
- rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických faktů
- úctě k našemu národu i národům jiným
- respektu ke kulturním a dalším odlišnostem
- utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí
- rozvíjení sebepoznávání a sebehodnocení
- základním principům demokratického soužití
- uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, názorů a postojů
- zaujímání a obhajování vlastních názorů a k přiměřenému obhajování svých práv

Kompetence k učení
- využívá různé metody učení
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Učební osnovy
5.5.1 Dějepis

RVP ZV Základní vzdělávání

- vyhledává informace v literatuře a na internetu
- propojuje informace různých vzdělávacích oborů
- používá základní historické termíny a symboly
- hodnotí výsledky své práce a navrhuje její zlepšení
Kompetence k řešení problémů
- promýšlí a plánuje způsob řešení některých historických událostí
- obhajuje své názory na určité historické události
Kompetence komunikativní
- souvisle a v logickém sledu vypráví o historických událostech
- naslouchá druhým lidem
- seznamuje se s různými historickými texty, obrazovými materiály a nahrávkami
Kompetence sociální a personální
- pracuje ve skupině
- poskytuje podle svých možností a schopností pomoc ostatním svým spolužákům
- čerpá poučení z myšlenek historických osobností
Kompetence občanské
- snaží se vcítit do situací lidí v určitých životních situacích
- zaujímá záporné stanovisko k historickým událostem v nichž se projevilo násilí a útlak
- vytváří si pozitivní postoj k historii
- seznamuje se s uměleckými předměty různých dob
- uvědomuje si nutnost ochrany historických památek
- zúčastňuje se historických exkurzí
Kompetence pracovní
- pracuje podle stanovených pravidel

Průřezová témata pokrývaná předmětem
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Tématické okruhy
Jsme Evropané
Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Tématické okruhy
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Občan, občanská společnost a stát
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Tématické okruhy
Fungování a vliv médií ve společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
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Učební osnovy
5.5.1 Dějepis

RVP ZV Základní vzdělávání

Tématické okruhy
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Tématické okruhy
Lidské vztahy
Etnický původ

6. ročník
2 týdně, P

1. Význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách
Očekávané výstupy
žák:
• uvede příklady potřebnosti studia dějin
• vysvětlí pojem historický pramen
• z řady vystavených předmětů vybere příklad pramene
hmotného a písemného
• pojmenuje instituce pro shromažďování historických
pramenů
• zjistí, kde se v blízkosti jeho bydliště nacházejí muzea,
archívy, knihovny
• zaznamená na časovou osu data
• rozlišuje pojmy rok, století, tisíciletí, př. n. l. a n. l.
• v encyklopedii vyhledá zadané heslo
• řadí historické epochy v chronologickém sledu

Průřezová témata

Učivo
Historické prameny
Historický čas a prostor
Muzea, archivy, knihovny
Archeologie

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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Učební osnovy
5.5.1 Dějepis

RVP ZV Základní vzdělávání

6. ročník

2. Pravěk
Očekávané výstupy
žák:
• na základě osvojených znalostí o vzniku člověka objasní
pojem "jednota původu všech lidí"
• pomocí obrázků vysvětlí postupný vývoj člověka
• vyjmenuje hlavní způsoby obživy pravěkých lidí a popíše
používané nástroje
• popíše pravěké zemědělství
• uvede způsoby zpracování a využití kovů
• vysvětlí příčinu vzniku náboženství a zdůvodní úctu ke
kultu ženy - matky
• na mapě vyhledá archeologická naleziště na našem
území

Učivo
Starší doba kamenná
- člověk zručný
- člověk vzpřímený
- člověk rozumný
- člověk dnešního typu
Mladší doba kamenná
- počátky zemědělství a dobytkářství
- rodová společnost
- společenská diferenciace
Pozdní doba kamenná
- rozvoj řemeslné výroby
- vznik sousedských občin
Doba bronzová
Doba železná
Pravěk na našem území

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etnický původ

Český jazyk a literatura

Zeměpis

6. ročník
Tvořívé činnosti s literárním
textem
Přírodopis

7. ročník
Austrálie
Výtvarná výchova

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy

9. ročník
Výtvarná kultura

Země a život
Výtvarná výchova
9. ročník
Výtvarná kultura
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

3. Nejstarší starověké civilizace
Očekávané výstupy
žák:
• na mapě ukáže nejstarší starověké státy
• vysvětlí příčinu vzniku nejstarších civilizací a objasní
souvislost jejich vzniku s přírodními podmínkami
• popíše rozvrstvení společnosti starověkých států
• zhodnotí kulturní přínos Mezopotámie, Egypta, Indie, Číny
a států na Blízkém východě; vyjmenuje nejdůležitější
objevy, vynálezy a památky

Učivo
Starověk
- Mezopotámie
- Egypt
- Indie
- Čína
Blízký východ a Středomoří
- Kréta
- Chetitská říše
- Foinicie
- Palestina

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

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

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

6. ročník
Tvořívé činnosti s literárním
textem
Zeměpis

6. ročník
Tvořívé činnosti s literárním
textem
Zeměpis

Afrika
7. ročník
Asie
Výtvarná výchova

7. ročník
Asie
Výtvarná výchova

Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

8. ročník
Výtvarná kultura
9. ročník
Výtvarná kultura

9. ročník
Výtvarná kultura
Zeměpis
6. ročník
Planeta Země
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Učební osnovy
5.5.1 Dějepis

RVP ZV Základní vzdělávání

6. ročník
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

4. Starověké Řecko
Očekávané výstupy
žák:
• na mapě ukáže oblast starověkého Řecka a
nejvýznamnější městské státy
• stručně vyloží obsah zadaných řeckých bájí
• uvede základní funkce městských států a popíše
uspořádání společnosti
• na příkladu Solónovy vlády v Athénách vysvětlí podstatu
antické demokracie
• na obrázcích rozezná základní antické sloupy
• uvede významné osobnosti a důležité kulturní památky
starověkého Řecka
• objasní historickou úlohu a význam Alexandra
Makedonského

Průřezová témata

Učivo
Antické státy
- příchod řeckých kmenů
- doba mykénská
- doba homérská
- doba archaická
- velká řecká kolonizace
- Athény a Sparta - řecko-perské války
- peloponéská válka
- řecká vzdělanost a umění
Makedonie
- Alexandr Veliký

přesahy do učebních bloků:

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHOČeský jazyk a literatura
OBČANA
6. ročník
Principy demokracie jako formy vlády a
Tvořívé činnosti s literárním
způsobu rozhodování
textem
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
Občanská výchova
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH8. ročník
Jsme Evropané
Evropa
Stát
a právovýchova
Výtvarná
Zeměpis
9. ročník
Výtvarná kultura

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
6. ročník
Tvořívé činnosti s literárním
textem
Zeměpis
8. ročník
Státy Evropy
Tělesná výchova
6. ročník
Atletika
Výtvarná výchova
9. ročník
Výtvarná kultura
Zeměpis
6. ročník
Planeta Země

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

5. Starověký Řím
Očekávané výstupy
žák:
• na mapě ukáže rozsah římské říše v jednotlivých fázích
vývoje
• vyjmenuje postupné změny způsobu vlády a státního
zřízení v Římě
• uvede významné osobnosti a důležité kulturní památky
římské říše
• vysvětlí vznik a vývoj křesťanství od pronásledování po
uznání za státní náboženství
• charakterizuje okolnosti zániku západořímské říše

Učivo
Helénismus
Etruskové a Řím v době království
Řím na počátku republiky
Ovládnutí Itálie Římem
Členění římské společnosti
Punské války
Krize republiky, vznik císařství
Římská kultura, římská kultura
Krize a zánik západořímské říše
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Učební osnovy
5.5.1 Dějepis

RVP ZV Základní vzdělávání

6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

Zeměpis

6. ročník
Tvořívé činnosti s literárním
textem
Občanská výchova

8. ročník
Státy Evropy
Výtvarná výchova
9. ročník
Výtvarná kultura

8. ročník
Stát a právo
Zeměpis
Evropa
Výtvarná výchova
9. ročník
Výtvarná kultura
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

7. ročník
2 týdně, P

1. Raný středověk
Očekávané výstupy
žák:
• vysvětlí, proč došlo ke stěhování národů ve střední
Evropě
• ukáže na mapě, kde se jednotlivé kmeny usazovaly a
vytvářely nové říše
• popíše původ a způsob života Slovanů
• na mapě ukáže jednotlivé říše
• popíše způsob života, kulturu a náboženství jednotlivých
oblastí a říší

Učivo
Nový etnický obraz Evropy
Stěhování národů
První Slované
Vznik nových říší, počátky významných evropských států
Křesťanství-islám

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

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

Zeměpis

Zeměpis

9. ročník
Obyvatelstvo a sídla

Jsme Evropané

6. ročník
Planeta Země
8. ročník
Kraje České republiky
Výtvarná výchova
9. ročník
Výtvarná kultura

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní
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Učební osnovy
5.5.1 Dějepis

RVP ZV Základní vzdělávání

7. ročník

2. První státní útvary na našem území
Očekávané výstupy
žák:
• objasní význam cyrilometodějské mise
• s pomocí obrázkové dokumentace pojmenuje
velkomoravské stavby, slovanské šperky
• reprodukuje nejstarší pověsti o vzniku českého státu a o
Přemyslovcích
• ukáže na mapě územní rozsah českého státu

Učivo
Sámova říše
Velkomoravská říše
Český stát v době knížecí

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

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

Český jazyk a literatura
6. ročník
Tvořívé činnosti s literárním
textem
Zeměpis

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etnický původ

literatura

přesahy z učebních bloků:

8. ročník
Evropa
materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

3. Přemyslovci a Lucemburkové
Očekávané výstupy
žák:
• charakterizuje vývoj českého státu za vlády Přemyslovců
• uvede nejvýznamnější osobnosti z přemyslovské dynastie
• rozpozná charakteristické rysy románského stavebního
slohu
• na konkrétních příkladech demonstruje význam osobnosti
Jana Lucemburského a Karla IV. pro české země
• uvede charakteristické rysy a významné památky
gotického stavebního slohu

Učivo
Český stát v době posledních Přemyslovců
Románský sloh
Český stát za vlády Lucemburků
Gotická kultura

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

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

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

literatura

8. ročník
Hlavní vývojová období národní a
světové literatury, významní
představitelé
materiály, pomůcky

8. ročník
Hlavní vývojová období národní a
světové literatury, významní
představitelé

didaktická technika

4. Konflikty středověku
Očekávané výstupyUčivo
žák:Svatá říše římská
Křížové výpravy• vysvětlí rozdíl mezi mocí
světského panovníka a papeže
Stoletá válka
• specifikuje příčiny křížových výprav a stručně popíše jejich
průběh a výsledky
• popíše příčiny a průběh stoleté války
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Učební osnovy
5.5.1 Dějepis

RVP ZV Základní vzdělávání

7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

Výtvarná výchova

Český jazyk a literatura

9. ročník
Výtvarná kultura

8. ročník
Hlavní vývojová období národní a
světové literatury, významní
představitelé
Výtvarná výchova
9. ročník
Výtvarná kultura

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

5. Středověká společnost
Očekávané výstupy
žák:
• na příkladu české společnosti osvětlí strukturu středověké
společnosti
• objasní, proč vznikala města, kdo je zakládal, jakou funkci
měla

Učivo
Venkovská kolonizace
Vznik měst

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

Český jazyk a literatura

Zeměpis

literatura

8. ročník8. ročník
Hlavní vývojová období národní aKraje České republiky
světové literatury, významníVýtvarná výchova
představitelé
9. ročník
Výtvarná výchova
Výtvarná kultura
9. ročník
Výtvarná kultura
materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

6. Doba husitská
Očekávané výstupy
žák:
• vysvětlí, co vedlo Husa ke kritice církve, objasní jeho
reformní myšlenky
• popíše nejvýznamnější události husitské revoluce
• rozliší husitské zbraně a objasní způsob vojenské taktiky
husitů
• načrtne význam mírových návrhů Jiřího z Poděbrad
směřujících k vytvoření středoevropského soustátí
• popíše poměry v českých zemích za vlády Jagellonců

Učivo
Jan Hus a počátky českého husitského hnutí
Husitské války
Český stát za Jiřího z Poděbrad a Jagellonců
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Učební osnovy
5.5.1 Dějepis

RVP ZV Základní vzdělávání

7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

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

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

8. ročník
Hlavní vývojová období národní a
světové literatury, významní
představitelé

8. ročník
Hlavní vývojová období národní a
světové literatury, významní
představitelé
Zeměpis
Kraje České republiky
Výtvarná výchova
9. ročník
Výtvarná kultura
Hudební výchova
7. ročník
Poslechové činnosti

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

7. Raný novověk
Očekávané výstupy
žák:
• vysvětlí pojmy renesance a humanismus, objasní jejich
vztah k antice
• uvede typické znaky renesanční architektury, vyjmenuje
renesanční umělce a památky

Učivo
Renesance a humanismus

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

Lidské vztahy

8. ročník8. ročník
Hlavní vývojová období národní aHlavní vývojová období národní a
světové literatury, významnísvětové literatury, významní
představitelépředstavitelé
Výtvarná výchovaZeměpis
9. ročník
Výtvarná kultura

Státy Evropy
Výtvarná výchova
9. ročník
Výtvarná kultura

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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RVP ZV Základní vzdělávání

8. ročník

8. ročník
2 týdně, P

1. Zámořské objevy
Očekávané výstupy
žák:
• specifikuje důvody objevných plaveb
• ukáže na mapě cesty významných mořeplavců
• vysvětlí důsledky objevných plaveb

Učivo
Počátky dobývání světa

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

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

Zeměpis

Zeměpis

literatura

6. ročník
Globus a mapa

materiály, pomůcky

7. ročník
Austrálie
Amerika
Asie

didaktická technika

ostatní

2. Reformace a protireformace
Očekávané výstupy
žák:
• vysvětlí příčiny nespokojenosti různých společenských
vrstev v 16. století a porovná je s husitskou revolucí v 15.
století
• vysvětlí pojmy reformace a protireformace
• popíše průběh reformace v Německu, Anglii a Francii

Průřezová témata

Učivo
Reformace v Německu
Reformace v západní Evropě

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

3. Nástup Habsburků na český trůn
Očekávané výstupy
žák:
• popíše okolnosti nástupu Habsburků na český trůn
• zhodnotí postavení zemí Koruny české v rámci
habsburské monarchie (sídelní město, nárůst moci stavů
atd.)
• zhodnotí, jaký význam pro kulturní úroveň Prahy měla
osobnost Rudolfa II.

Učivo
České země v 16. století
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Učební osnovy
5.5.1 Dějepis

RVP ZV Základní vzdělávání

8. ročník
Průřezová témata

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

ostatní

4. Třicetiletá válka
Očekávané výstupy
žák:
• vysvětlí příčiny českého stavovského povstání a stručně
popíše průběh třicetileté války
• vyjmenuje významné vojevůdce, myslitele - exulanty
• vyvodí společenské, náboženské, sociální důsledky
třicetileté války pro české země

Průřezová témata

Učivo
České stavovské povstání
Třicetiletá válka

přesahy do učebních bloků:

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

přesahy z učebních bloků:
Zeměpis
8. ročník
Obyvatelstvo a sídla.

Jsme Evropané
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

5. Baroko
Očekávané výstupy
žák:
• uvede základní znaky barokní architektury
• z řady staveb různých architektonických slohů vybere
barokní stavby

Učivo
Barokní umění

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

Český jazyk a literatura

Výtvarná výchova

8. ročník
Hlavní vývojová období národní a
světové literatury, významní
představitelé
Hudební výchova

9. ročník
Výtvarná kultura

Poslechové činnosti
Výtvarná výchova
9. ročník
Výtvarná kultura
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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Učební osnovy
5.5.1 Dějepis

RVP ZV Základní vzdělávání

8. ročník

6. Vrcholný novověk
Očekávané výstupy
žák:
• provede rozbor způsobu vlády v jednotlivých zemích
• vysvětlí podstatu merkantilismu
• na konkrétním příkladě demonstruje absolutistický způsob
vlády Ludvíka XIV.

Průřezová témata

Učivo
Občanská válka v Anglii
Absolutistické monarchie v Evropě (Francie, Rusko, Prusko)

přesahy do učebních bloků:

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
literatura

přesahy z učebních bloků:
Výtvarná výchova
9. ročník
Výtvarná kultura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

7. Svět v 18. století
Očekávané výstupy
žák:
• porovná, v čem se osvícenství lišilo od středověkého
pohledu na svět
• vyjmenuje významné osvícence
• na mapě ukáže země, které byly v 18. století anglickými
koloniemi
• popíše průběh války o americkou nezávislost
• objasní pojem osvícenský absolutismus
• popíše reformy Marie Terezie a Josefa II. a zhodnotí jejich
význam pro společnost i další vývoj habsburské
monarchie

Průřezová témata

Učivo
Osvícenství
Průmyslová revoluce
Vzestup Velké Británie a jejího koloniálního panství
Boj amerických osad za nezávislost, vznik USA
Vláda a reformy Marie Terezie a Josefa II.

přesahy do učebních bloků:

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

přesahy z učebních bloků:
Zeměpis
9. ročník
Hospodářství

Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

8. Nová doba
Očekávané výstupy
žák:
• charakterizuje vládu Ludvíka XVI. a vyvodí příčiny
všeobecné nespokojenosti francouzské společnosti
• popíše průběh francouzské revoluce
• na mapě ukáže země, kam směřovaly Napoleonovy
výboje a místa významných bitev
• zhodnotí význam francouzské revoluce a Napoleonovy
vlády pro ostatní Evropu

Učivo
Velká francouzská revoluce
Napoleonské války
Vídeňský kongres a Svatá aliance
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Učební osnovy
5.5.1 Dějepis

RVP ZV Základní vzdělávání

8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
literatura

přesahy z učebních bloků:
Zeměpis
7. ročník
Austrálie

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

9. Národní hnutí evropských národů
Očekávané výstupy
žák:
• vysvětlí, jaké byly snahy českých obrozenců v 1. polovině
19. století (jazykový charakter počátku obrození)
• zpracuje krátký referát o vybrané osobnosti národního
obrození
• popíše průběh revolucí v roce 1848 v jednotlivých zemích

Učivo
Národní obrození
Revoluce roku 1848 v Evropě
Revoluční události v habsburské monarchii a českých
zemích

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občan, občanská společnost a stát

Český jazyk a literatura
8. ročník
Hlavní vývojová období národní a
světové literatury, významní
představitelé

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etnický původ
literatura

přesahy z učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

10. II. polovina 19. století
Očekávané výstupy
žák:
• stručně charakterizuje společnost a podstatu nových
politických proudů a demonstruje na konkrétních
příkladech
• popíše události vedoucí ke sjednocení Německa a Itálie
• specifikuje důvody rozpadu habsburské říše, vzniku
Rakousko-Uherska

Průřezová témata

Učivo
Společnost II. poloviny 19. století
Sjednocení Německa a Itálie
Občanská válka v USA
Habsburská monarchie v 2. polovině 19. století, vznik
Rakouska-Uherska

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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ostatní
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Učební osnovy
5.5.1 Dějepis

RVP ZV Základní vzdělávání

8. ročník

11. Umělecké směry II. poloviny 19. století
Očekávané výstupy
žák:
• vyjmenuje jednotlivé historizující slohy, uvede hlavní
stavitele, spisovatele, malíře, hudební skladatele apod.
• pozná budovy ND a NM, zná jejich architekty

Učivo
Kulturní rozrůzněnost 2. poloviny 19. století

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita

Český jazyk a literatura

Výtvarná výchova

8. ročník
Hlavní vývojová období národní a
světové literatury, významní
představitelé
Hudební výchova

9. ročník
Výtvarná kultura

Poslechové činnosti
Výtvarná výchova
9. ročník
Výtvarná kultura
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

12. Imperialismus a kolonialismus
Očekávané výstupy
žák:
• uvede klady a zapory expanzivní politiky evropských
velmocí a zhodnotí význam kolonií
• vyjmenuje významné vynálezy a jejich objevitele
• charakterizuje spojenecké vztahy mezi velmocemi před
první světovou válkou (Trojspolek, Dohoda)

Průřezová témata

Učivo
Technicko-vědecká revoluce (2.průmyslová revoluce)
Konflikty mezi velmocemi, vznik Trojspolku a Dohody

přesahy do učebních bloků:

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

přesahy z učebních bloků:
Zeměpis
9. ročník
Hospodářství

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní
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Učební osnovy
5.5.1 Dějepis

RVP ZV Základní vzdělávání

9. ročník

9. ročník
2 týdně, P

1. První světová válka
Očekávané výstupy
žák:
• posoudí příčiny, které vedly k vypuknutí první světové
války
• stručně popíše průběh první světové války
• zná významné události, na mapě ukáže místa stěžejních
bitev
• vysvětlí příčiny a důsledky revolučních událostí v Rusku v
roce 1917
• objasní pojem zahraniční odboj a zhodnotí význam T. G.
Masaryka při jeho konstituování

Průřezová témata

Učivo
I. světová válka
Češi za první světové války
Ruské revoluce v roce 1917

přesahy do učebních bloků:

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

Český jazyk a literatura
9. ročník
Hlavní vývojová období národní a
světové literatury, významní
představitelé

Jsme Evropané
literatura

přesahy z učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Svět po I. světové válce
Očekávané výstupyUčivo
žák:Nové politické uspořádání Evropy a úloha USA ve světě po
první světové válce• vyvodí změny v politickém a územním uspořádání Evropy
Vznik ČSR, její hospodářsko-politický vývoj, sociálnípo první světové válce
a národnostní problémy• zhodnotí mocenské postavení USA po první světové válce
Kultura a věda v první republice
• popíše sled událostí, které vedly ke vzniku ČSR
• popíše změny v územním uspořádání, charakterizuje
politické strany a hospodářskou situaci první republiky
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHOHudební výchova
OBČANA
8. ročník
Principy demokracie jako formy vlády a
Poslechové činnosti
způsobu rozhodování
Výtvarná výchovaVÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
9. ročník
SOUVISLOSTECH
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Výtvarná kultura
Lidské vztahy
Objevujeme
Evropu a svět
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
9. ročník
Hlavní vývojová období národní a
světové literatury, významní
představitelé

ostatní
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Učební osnovy
5.5.1 Dějepis

RVP ZV Základní vzdělávání

9. ročník

3. 30. léta 20. století
Očekávané výstupy
žák:
• speciifikuje okolnosti vzniku, projevy a důsledky světové
hospodářské krize
• zdůvodní souvislost mezi světovou hospodářskou krizí a
vznikem totalitních systémů
• charakterizuje průběh hospodářské krize v ČSR, uvede
její důsledky
• uvede důsledky mnichovské dohody pro ČSR

Průřezová témata

Učivo
Světová hospodářská krize
Komunismus a fašismus (nacismus)
Dopad světové hospodářské krize na vývoj v ČSR
Druhá republika

přesahy do učebních bloků:

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
9. ročník
Hlavní vývojová období národní a
světové literatury, významní
představitelé

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etnický původ
Princip sociálního smíru a solidarity
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

4. Druhá světová válka
Očekávané výstupy
žák:
• stručně a s pomocí mapy popíše příčiny, průběh a
výsledky druhé světové války
• osvětlí Hitlerovy názory o "čistotě rasy", vysvětlí pojem
konečné řešení židovské otázky, holocaust a genocida
• popíše běžný život v Protektorátu Čechy a Morava
• zhodnotí úlohu našeho domácího a zahraničního odboje,
konkretizuje na příkladech

Průřezová témata

Učivo
II. světová válka
Holocaust
Naše země v období Protektorátu Čechy a Morava
Domácí a zahraniční odboj

přesahy do učebních bloků:

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
9. ročník
Hlavní vývojová období národní a
světové literatury, významní
představitelé

Etnický původ
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní
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Učební osnovy
5.5.1 Dějepis

RVP ZV Základní vzdělávání

9. ročník

5. Českolovensko ve II. polovině 20. století
Očekávané výstupy
žák:
• charakterizuje politický vývoj v Československu v letech
1945 - 1948
• diskutuje o odsunu sudetských Němců
• charakterizuje komunistický převrat v Československu
roku 1948 a jeho důsledky
• popíše a srovná život obyčejného občana v 50. a 60.
letech
• uvede konkrétní akce protikomunistického hnutí v 80.
letech s vyústěním v sametovou revoluci

Průřezová témata

Učivo
Poválečné Československo v letech 1945 - 1948
Československo od únorového převratu do roku 1949
Vznik ČSSR

přesahy do učebních bloků:

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občan, občanská společnost a stát

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
9. ročník
Hlavní vývojová období národní a
světové literatury, významní
představitelé

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

6. Studená válka
Očekávané výstupy
žák:
• vysvětlí pojem studená válka a konkretizuje
• provede rekapitulaci mezinárodně politických vztahů od
konce druhé světové války

Průřezová témata

Učivo
Studená válka
- rozdělení světa do vojenských bloků reprezentovaných
velmocemi
- politické, hospodářské, sociální a ideologické soupeření

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

7. Rozdělený svět
Očekávané výstupy
žák:
• porovná vývoj východního bloku (totalitní systém) se
západním blokem (demokratický systém)
Průřezová témata

Učivo
Vývoj v zemích východního bloku ve srovnání se západním
blokem

přesahy do učebních bloků:

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
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přesahy z učebních bloků:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.5.2 Občanská výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

9. ročník
materiály, pomůcky

literatura

didaktická technika

ostatní

8. Rozpad koloniálního systému
Očekávané výstupy
žák:
• na mapě ukáže oblasti tzv. třetího světa, vyvodí příčiny
rozpadu kolonialismu
• na mapě ukáže místa, kde dodnes přetrvávají ohniska
napětí

Průřezová témata

Učivo
Zánik kolonií

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
materiály, pomůcky

literatura

didaktická technika

ostatní

9. Život ve II. polovině 20. století
Očekávané výstupy
žák:
• srovná obecné rysy kultury západního a východního bloku
• uvede příklady vědeckých objevů a vysvětlí souvislost
mezi rozvojem vědy a techniky na jedné straně a
ekologickými problémy na druhé straně

Učivo
Věda, technika, kultura a vzdělání v druhé polovině 20.
století
Globální problémy lidstva

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

Zeměpis

Český jazyk a literatura

9. ročník
Mezinárodní organizace
Hudební výchova

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

9. ročník
Hlavní vývojová období národní a
světové literatury, významní
představitelé

Fungování a vliv médií ve společnosti
8. ročník
Poslechové činnosti
Výtvarná výchova
9. ročník
Výtvarná kultura
materiály, pomůcky

literatura

didaktická technika

ostatní

5.5.2 Občanská výchova
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

1

1

1

1

Charakteristika předmětu
Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Je vyučován v 6. - 9. ročníku
jednu hodinu týdně.
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Učební osnovy
5.5.2 Občanská výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

Výuka občanské výchovy na naší škole probíhá většinou v kmenové třídě, někdy v malé tělocvičně (komunitní
učebna), venku v areálu školy nebo mimo školu na věřejném prostranství.
Hlavní cíle výuky směřují k seznámení žáků s hospodářským životem, činností důležitých politických institucí
a orgánů a s možnostmi zapojení jednotlivců do občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní
principy a pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory a chování.
Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků a motivuje žáky k aktivní účasti na životě demokratické společnosti.
Vede žáky k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání
v různých životních situacích.
Vzhledem k obsahu učiva a návaznosti na další témata je do předmětu Občanská výchova přesunut jeden učební
blok "Osobnostní a sociální rozvoj" z předmětu "Výchava ke zdraví".

Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
- rozvíjení zájmu o součastnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, k utváření
a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře
-odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, k promýšlení jejich souvislostí a vzájemné podmíněnosti
v reálném a historickém čase
- hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a k jejich porovnávání s obdobnými či odlišnými jevy
a procesy v evropském a celosvětovém měřítku
- utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost
- rozlišování mýtů a skutečností, k rozpoznávání projevů a příčin subjektivního výběru a hodnocení faktů i ke
snaze o objektivní posouzení společenských jevů současnosti i minulosti
- vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální texty společenského
a společenskovědního charakteru
- rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních
a ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života; k poznávání a posuzování každodenních situací
a událostí ve vzájemných vazbách a širších souvislostech včetně souvislostí mezinárodních a globálních
- úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným odlišnostem
(zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství
- získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě, k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti
- utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, rozvíjení realistického sebepoznávání a sebehodnocení,
k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí
- utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, k rozpoznávání stereotypního
nahlížení na postavení muže a ženy v rodině, v zaměstnání i v politickém životě, k vnímání předsudků v nazírání
na roli žen ve společnosti
- rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním principům
demokratického soužití; ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci
- uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů,
k zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování svých práv

Výuka předmětu občanská výchova přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto:
Kompetence k učení
Žáci se učí metodám poznávání společenských jevů a procesů ve společnosti. Žáci jsou vedeni k pravidelnému
sledování hromadných sdělovacích prostředků, k vyhledávání potřebných informací v různých pramenech
a jejich využití pro další studium.
Kompetence k řešení problémů
Žáci se učí chápat vzájemné souvislosti a zákonitosti vývoje různých společenských skupin. Rozpoznají
problémové situace (národnostní, rasové, společenské a pod.) a přemýšlí o jejich příčinách a navrhují vhodné
způsoby jejich řešení.
Kompetence komunikativní
Žáci jsou vedeni k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování a argumentaci. Naslouchají názorům učitele
i spolužáků, vhodně na ně reagují, účinně se zapojují do diskuse a vhodnými argumenty obhajují svůj názor. Umí
slovně i písemně vytvořit jednoduché mediální sdělení podle daných kritérií.
Kompetence sociální a personální
Žáci se učí účinně spolupracovat ve skupině, společně si vypracovat pravidla práce v týmu. Žáci prakticky řeší
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úkoly, zpracovávají a logicky třídí informace získané vlastním pozorováním nebo z odborné literatury. Žák se
podílí na upevňování dobrých mezilidských vztahů a v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá. Žáci
mají možnost hodnotit práci vlastní i práci celého týmu.
Kompetence občanské
Žáci jsou vedeni k poznání základních lidských práv a svobod, kulturního a historického dědictví národů.
Vysvětlí demokratický politický systém a principy soužití s minoritami. Žáky vedeme k úctě, k identitě člověka
a respektování požadavků na kvalitní životní prostředí.
Kompetence pracovní
Žák přistupuje k vlastní práci při získávání informací nebo vytváření mediálních sdělení s ohledem na ochranu
svého zdraví i zdraví jiných. Respektuje životní prostředí, kulturní a společenské hodnoty. Žák dbá na dodržení
vymezených pravidel.

Průřezová témata pokrývaná předmětem
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Tématické okruhy
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Tématické okruhy
Občanská společnost a škola
Občan, občanská společnost a stát
Formy participace občanů v politickém životě
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Tématické okruhy
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
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Tématické okruhy
Stavba mediálních sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Tématické okruhy
Ekosystémy
Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Tématické okruhy
Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ

6. ročník
1 týdně, P

1. Člověk ve společnosti
Očekávané výstupy
žák:
• vysvětlí pojmy rovnost a nerovnost lidí
• rozlišuje význam životních rolí
• rozpozná vhodné a nevhodné chování, zná společnská
pravidla
• umí vyjádřit své pocity
• respektuje zvláštnosti různých etnik

Učivo
Úvod do předmětu
Kalendář
Vztahy mezi lidmi
Životní role
Rodina
Pravidla a normy chování
Lidské soužití
Vztahy, komunikace, tolerance
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6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy z učebních bloků:
Výchova ke zdraví
7. ročník
Vztahy mezi lidmi
Tělesná a duševní hygiena
Rizika ohrožující zdraví
9. ročník
Vztahy mezi lidmi
Změny v životě člověka a jejich
reflexe
Zeměpis

6. ročník
Globus a mapa
Český jazyk a literatura
7. ročník
Komunikace
6. ročník
Komunikace
Přírodopis
8. ročník
Biologie člověka
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Člověk a škola
Očekávané výstupy
žák:
• vysvětlí pojem - učení, vzdělání
• dokáže zhodnotit školní prostředí
• rozvíjí pozitivní mezilidské vztahy ve škole
• zdůvodní nepřijatelnost vandalství, aktivně proti němu
vystupuje
• zná systém našeho školství
• umí si organizovat vlastní práci

Průřezová témata

Učivo
Naše škola
Systém školství v ČR
Pravidla ve škole

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Seberegulace a sebeorganizace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občanská společnost a škola

přesahy z učebních bloků:
Výchova ke zdraví
7. ročník
Vztahy mezi lidmi
Rizika ohrožující zdraví
9. ročník
Vztahy mezi lidmi
Anglický jazyk

6. ročník
Sloveso MÍT
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní
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6. ročník

3. Člověk a nejbližší okolí
Očekávané výstupy
žák:
• uvede důležité instituce v obci
• vysvětlí pojem obecní zastupitelstvo a rada, funkce
starosty
• vysvětlí místní tradice
• chová se šetrně ke kulturním a přírodním památkám

Průřezová témata

Učivo
Obec
Obecní samospráva - volby
Náš region
Olomoucký kraj

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Psychohygiena
Kreativita

přesahy z učebních bloků:
Výchova ke zdraví
7. ročník
Vztahy mezi lidmi
9. ročník
Vztahy mezi lidmi
Zeměpis

Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace

Olomoucký kraj
Místní region

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Vztah člověka k prostředí

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

4. Člověk a stát
Očekávané výstupy
žák:
• na příkladech vyloží pojem vlastenectví a nacionalismus
• vysvětlí význam státních symbolů a uvede příklady jejich
použití
• vyloží význam státních svátků

Průřezová témata

Učivo
Naše vlast
Státní symboly
Česká republika - demokratický a právní stát
Prezidenti a významné osobnosti
Státní svátky a významné dny
Historie
Praha - metropole státu

přesahy do učebních bloků:

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět

přesahy z učebních bloků:
Zeměpis
9. ročník
Olomoucký kraj
8. ročník
Česká republika na mapě
Evropy, poloha a rozloha

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Stavba mediálních sdělení
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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7. ročník

7. ročník
1 týdně, P

1. Člověk jako jedinec
Očekávané výstupy
žák:
• vysvětlí na příkladech - svoboda
• rozpozná falešnou solidaritu
• určí výhody spolupráce lidí
• vyloží souvislost mezi různými pracovními činnostmi
• orientuje se v nabídce zaměstnání
• poznává a posuzuje sebe i druhé lidi
• vysvětlí, co je dobré a morální
• řídí se vlastním svědomím
• není lhostejný ke druhým

Průřezová témata

Učivo
Opakování ze 6. ročníku
Život mezi lidmi - svoboda, solidarita
Dělba práce
Vnitřní svět člověka - mravnost a morálka, životní hodnoty,
svědomí, předsudky

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Psychohygiena
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Zeměpis
9. ročník
Obyvatelstvo a sídla
8. ročník
Evropa
7. ročník
Asie

Kulturní diference
Lidské vztahy
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Člověk a lidská práva
Očekávané výstupy
žák:
• objasní důležitost dodržování lidských práv a svobod a
nutnost jejich ochrany
• odliší charakter lidských práv od ostatních práv a
povinností
• respektuje práva druhých
• seznámí se s dokumenty lidských práv
• rozliší rozdíl pojmů: autorita - vnitřní svoboda

Průřezová témata

Učivo
Lidská práva - základní a specifická
Práva v dokumentech
Ochrana lidských práv

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etnický původ
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní
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7. ročník

3. Člověk a kultura
Očekávané výstupy
žák:
• vysvětlí obsah pojmu kultura
• rozliší různé kultury, historické a národní dědictví
• respektuje zvláštnosti jiných kultur, náboženství
• definuje pojmy antropolog - etnograf
• rozlišuje funkce umění
• vysvětlí pojmy: kýč, krása, móda

Průřezová témata

Učivo
Kulturní chování,
Kultrunídědictví
Světová náboženství
Kultruní instituce
Masová kultura
Funkce umění

přesahy do učebních bloků:

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Stavba mediálních sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení

přesahy z učebních bloků:
Zeměpis
8. ročník
Evropa
Služby, cestovní ruch, rekreace
Český jazyk a literatura

Fungování a vliv médií ve společnosti

9. ročník
Masmédia
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

4. Stát a hospodářství
Očekávané výstupy
žák:
• rozliší pojmy: potřeby a přání
• vysvětlí rozdíl mezi potřebami psychickými a materiálními
• zdůvodní pojmy: majetek movitý, nemovitý, hmotný
• posoudí životní úroveň
• rozliší druhy vlastnictví
• zdůvodní příčiny poškození cizího majetku
• respektuje soukromé vlastnictví
• definuje funkci peněz, vysvětlí funkce platidla
• orientuje se v bezhotovostních platbách, rozliší peněžní
banky

Průřezová témata

Učivo
Lidské potřeby
Majetek
Vlastnictví
Peníze

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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8. ročník

8. ročník
1 týdně, P

1. Stát a právo
Očekávané výstupy
žák:
• rozliší různé formy státu
• vysvětlí funkci státní moci
• uvede principy demokracie
• uvědomí si odpovědnost občanů v demokratickém státě
• vysvětlí význam volebního práva, rozliší aktivní a pasivní
volební právo
• vyzkouší si organizaci voleb
• obhajuje své názory, diskutuje
• vysvětlí funkce právního řádu
• uvede orgány právní ochrany
• prakticky předvádí styk s úřady
• uvede někreré právní úkony
• objasní rizika nedoržováná práv a vyvodí z nich důsledky
• porovnává druhy protiprávního jednání a vnímá postihy
• rozlišuje pojem: přestupek, testní čin

Průřezová témata

Učivo
Opakování ze 7. ročníku
Právní základ státu
Státní správa a samospráva
Princip demokracie
Demokratické volby
Právní řád
Moc -zákonodárná, výkonná, soudní
Právnické úkony -smlouvy, koupě
Zákon-represe (porušování práva- přestupek, trestný čin)
Druhy a postihy protiprávního jednání

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Psychohygiena
Kooperace a kompetice

přesahy z učebních bloků:
Dějepis
6. ročník
Starověký Řím
Starověké Řecko

Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Formy participace občanů v politickém
životě

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní
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8. ročník

2. Člověk a občanský život
Očekávané výstupy
žák:
• rozliší výrobní a nevýrobní obory
• vysvětlí státní rozpočet
• uvede sociální dávky
• popíše funkce obchodu a služeb
• předvede funkci trhu
• uvede právní formy podnikání
• navrhne různé smlouvy
• rozliší druhy pojištění
• diskutuje na základě zkušeností o zdravotní a sociální
péči
• posoudí práci a funkci bankovnictví

Průřezová témata

Učivo
Občanský zákoník
Obchod, služby
Podnikání
Smlouvy, pojištění
Zdravotní a sociální péče
Banky

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
Kooperace a kompetice
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občan, občanská společnost a stát

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

3. Člověk a osobnost
Očekávané výstupy
žák:
• definuje člověka jako jedinou bytost
• rozliší pojmy egoismus a egocentrismus
• dokáže ovládat city a emoce, rozliší životní role
• učí se zodpovědně volit životní cíle
• pochopí naplnění smyslu života a přizpůsobení se daným
podmínkám

Průřezová témata

Učivo
Charakter
Sebevědomí a sebekritika
City a emoce
Sociální pozice
Životní cíle
Smysl života

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Výchova ke zdraví
9. ročník
Rizika ohrožující zdraví
Pracovní výchova
8. ročník
Profesní orientace

Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd
152

přesahy z učebních bloků:

SMILE verze 2.3.5

ostatní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.5.2 Občanská výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

8. ročník

4. Osobnostní a sociální rozvoj
Očekávané výstupy
žák:
• popíše zdravé sebevědomí
• předvede sebereflexi, sebekontrolu
• vyjádří zvládnutí problémové situace
• prokáže sociální dovednosti při zvládání stresu
• uvede hledání pomoci
• navrhne asertivní komunikaci a kooperaci v různé situaci
• cvičí různé dovednosti
• specifikuje mezilidské vztahy

Průřezová témata

Učivo
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace činností a chování
Psychohygiena
Mezilidská komunikace a kooperace
Morální rozvoj

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Psychohygiena
Kreativita
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika

literatura

přesahy z učebních bloků:
Výchova ke zdraví
9. ročník
Rizika ohrožující zdraví
Český jazyk a literatura
8. ročník
Komunikace
7. ročník
Komunikace
6. ročník
Komunikace

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

9. ročník
1 týdně, P

1. Osobnostní a sociální rozvoj
Očekávané výstupy
žák:
• uvědomuje si odpovědnost za své chování
• uvědomuje si změny ve svém životě
• dokáže rozvíjet své osobnostní přednosti
• dodržuje zásady bezpečného chování
• vnímá rizika návykových látek a hodnotí dopad jejich
požívání
• chová se odpovědně za mimořádných událostí
• rozpozná na konkrétních příkladech manipulativní
komunikace

Průřezová témata

Učivo
Sebepoznání a sebepojetí, vztah k lidem
Dospívání
Osobní cíle
Návykové látky
Stres, zvládání stresu
Zvládání problémových situací
Empatie
Kritika-sebekritika
Naslouchání-dialog
Agresivita-asertivita
Mimořádné situace-ochrana za mimořádných situací

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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9. ročník
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Globální svět, globální problémy
Očekávané výstupyUčivo
žák:Projevy globalizace
Její klady a zápory• uvede příklady globalizace
Významné problémy
• porovná klady a zápory globalizace
Globální problémy na lokální úrovni
• vyjádří svůj názor na globální problémy
Ekonomické a společenské ohrožení přírody
• objasní souvislosti globálních a lokálních problémů
• uvědomuje si nebezpečí mezinárodního terorismu
• lokalizuje na mapě světové oblasti s trvalými konflikty,
hodnotí příčiny vyspělosti a zaostalosti jednotlivých oblastí
světa
• klade otázky a hledá odpověi na ekologické problémy
světa
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy

Zeměpis
7. ročník
Amerika

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Stavba mediálních sdělení
literatura

přesahy z učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

3. Mezinárodní vztahy
Očekávané výstupyUčivo
žák:Evropská integrace
Evropská unie a Česká republika• zhodnotí vliv EU na život občana ČR
Mezinárodní spolupráce - bezpečnostní, ekonomická,
• vysvětlí funkci institucí Evropské unie
politická
• posoudí význam spolupráce
Mezinárodní organizace
• uvede příklady činností organizací ke kterým má ČR vztah
(OSN, WHO, UNICEF)
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Jsme Evropané

přesahy z učebních bloků:
Anglický jazyk
9. ročník
Cestování, město, společnost
Zeměpis
Mezinárodní organizace
8. ročník
Státy Evropy

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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5.6 Člověk a příroda
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům
prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem. Dává jim tím i potřebný
základ pro lepší pochopení a využívání současných technologií
a pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě.
V této vzdělávací oblasti dostávají žáci příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně
propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je založeno i pochopení důležitosti udržování
přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav, včetně člověka. Vzdělávací oblast také významně podporuje
vytváření otevřeného myšlení (přístupného alternativním názorům),
kritického myšlení a logického uvažování.
Vzdělávací obory vzdělávací oblasti Člověk a příroda, jimiž jsou Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis svým
činnostním a badatelským charakterem výuky umožňují žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních
procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Zvláště
významné je, že při studiu přírody specifickými poznávacími metodami si žáci osvojují i důležité dovednosti.
Jedná se především o rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit,
vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a
vyvozovat z nich závěry. Žáci
se tak učí zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky (Jak? Proč? Co se
stane, jestliže?) a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat a řešit poznávací nebo praktické
problémy, využívat poznání zákonitostí přírodních procesů pro jejich předvídání či ovlivňování.

Ve výše zmíněných vzdělávacích oborech žáci postupně poznávají složitost a mnohotvárnost skutečnosti,
podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, především pak závislost člověka na přírodních
zdrojích a vlivy lidské činností na stav životního prostředí a na lidské zdraví. Učí se zkoumat změny probíhající v
přírodě, odhalovat příčiny a následky ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů a uvědoměle
využívat své přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí a principů udržitelného rozvoje.
Komplexní pohled na vztah mezi člověkem a přírodou, jehož významnou součástí je i uvědomování si
pozitivního vlivu přírody na citový život člověka, utváří - spolu s fyzikálním, chemickým a přírodopisným
vzděláváním - také vzdělávání zeměpisné, které navíc umožňuje žákům postupně odhalovat souvislosti
přírodních podmínek a života lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR, v
Evropě i ve světě.

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Zeměpis, který má přírodovědný i společenskovědní charakter, je v zájmu
zachování celistvosti oboru umístěn celý v této vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast člověk a příroda navazuje
na vzdělávací oblast člověk a jeho svět, která na
elementární úrovni přibližuje přírodovědné poznávání žákům 1. stupně základního vzdělávání, a kooperuje
především se vzdělávacími oblastmi Matematika a její aplikace, Člověk a společnost, Člověk a zdraví, Člověk a
svět práce a přirozeně i s dalšími vzdělávacími oblastmi.
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 empirických metod poznávání (pozorování,
měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování
- potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, správně tyto otázky formulovat a
hledat na ně adekvátní odpovědi
- způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více nezávislými
způsoby
- posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro potvrzení nebo vyvrácení
vyslovovaných hypotéz či závěrů
- zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, k vlastnímu 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 jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření, větru, vody a biomasy
- utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně ohrožujícími

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd
SMILE verze 2.3.5

155

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.6.1 Fyzika

RVP ZV Základní vzdělávání

životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí

5.6.1 Fyzika
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

2

2

2

1

Charakteristika předmětu
Předmět Fyzika je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda, je vyučován v 6. - 9. ročníku ( v 6. - 8. ročníku
2 hodiny a v 9. ročníku 1 hodinu týdně).
Výuka fyziky na naší škole probíhá v odborné učebně fyziky a chemie. Kabinet fyziky i učebna jsou vybavny
dostatečným množstvím pomůcek. Do každé lavice je zapojený střídavý i stejnosměrný elektrický proud a každá
lavice má k dispozici tekoucí vodu a dřez. Nadaní žáci se pravidelně zúčastňují fyzikálních soutěží a olympiád.
Mezi hlavní cíle patří poznávání přírody, uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikaci
v praktickém životě, rozvíjení dovednosti objektivně pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy,
vyvozovat z nich závěry, a ty ústně i písemně interpretovat. Žáci se učí rozlišovat příčiny fyzikálních dějů,
souvislosti mezi nimi, předvídat je, popřípadě ovlivňovat, a to hlavně v souvislosti s řešením praktických
problémů. Ve vzdělávacím předmětu fyzika směřuje výuka ještě specificky k:
- podchycení a rozvíjení zájmu o poznání základních fyzikálních pojmů a zákonitostí, řešení problémů
a zdůvodňování správného jednání v praktických situacích
- vytváření potřeb objevovat a vysvětlovat fyzikální jevy, zdůvodňovat vyvozené závěry a získané poznatky
využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů
- získávání a upevňování dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce a dovednosti poskytnout první
pomoc při úrazech, především při úrazu elektrický proudem

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 empirických metod poznávání (pozorování,
měření, experiment) i různých metod recionálního uvažování
- potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, správně tyto otázky formulovat
a hledat na ně adekvátní odpovědi
- způsobu myšlení, který vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více nezávislými
způsoby
- posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro potvrzení nebo vyvrácení
vyslovovaných hypotéz či závěrů
- zapojování 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, zejména pak slunečního záření, větru, vody a biomasy
- utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně ohrožujícími
životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí

Výuka fyziky přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto:
Kompetence k učení
Žáci se učí metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů. Samostatně pozorují
a experimentují, získané výsledky zpracovávají a vyvozují z nich závěry. Žáci provádějí praktické pokusy,
vyhledávají potřebné informace v různých pramenech, které využívají při dalším studiu.
Kompetence k řešení problémů
Žáci se učí chápat vzájemné souvislosti a zákonitosti přírodních faktů. Učí se logicky vyvozovat a předvídat
specifické závěry z přírodovědných zákonů, hledají různé varianty řešení. Žáci prakticky ověřují, předpokládají
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a vyvozují závěry na základě osvojených znalostí a dovedností, hledají , navrhují a používají různé metody
a informace potřebné k řešení fyzikálních problémů.
Kompetence komunikativní
Žáci jsou vedeni k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování a argumentaci. Učí se stručně, přehledně
a objektivně sdělovat postup a výsledky svých pozorování a experimentů. Naslouchají názorům učitele
i spolužáků, vhodně na ně reagují, účinně se zapojují do diskuse a vhodnými argumenty obhajují svůj názor.
Kompetence sociální a personální
Žáci se učí účinně spolupracovat ve skupině, společně si vypracovat pravidla práce v týmu. Při praktickém řešení
úkolů matematicky zpracovávají a logicky třídí informace získané vlastním měřením nebo z odborné literatury.
Žáci hodnotí práci vlastní i práci celého týmu.
Kompetence občanské
Žáci jsou vedeni k poznání možnosti rozvoje i zneužití fyzikálních jevů a učí se odpovědnosti za zachování
životního prostředí. Uvědomí si dopady zneužití jaderných zbraní, ekologické havárie a příčiny zhoršení
životního prostředí (skleníkový efekt, ozonová díra). Žáci třídí základní ekologické souvislosti a enviromentální
problémy.
Kompetence pracovní
Žáci se seznamují se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vedeme žáky k tomu, aby výsledky
pokusů a pozorování zhodnotili, třídili, statisticky zpracovali a vytvořili protokol k laboratorním pracím.
Důsledně dbáme na dodržení bezpečnosti pri používání fyzikálních pomůcek a měřidel, na dodržení zásad
ochrany životního prostředí a společného majetku.

Průřezová témata pokrývaná předmětem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Tématické okruhy
Rozvoj schopností poznávání
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Kooperace a kompetice
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Tématické okruhy
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Tématické okruhy
Základní podmínky života
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Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí

6. ročník
2 týdně, P

1. Látka a těleso
Očekávané výstupy
žák:
• rozliší pojmy látka a těleso
• vyjmenuje vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek
• popíše společné a rozdílné vlastnosti vybraných látek
• popíše stavbu atomu
• vysvětlí rozdíl mezi pevnou, kapalnou a plynnou látkou z
hlediska částicového složení
• uvede příklady jevů, které dokazují neustálý pohyb částic
a jejich vzájemné působení

Průřezová témata

Učivo
Druhy látek
Vlastnosti látek
Částicové složení látek

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Chemie
8. ročník
Úvod
Matematika
6. ročník
Objem a povrch kvádru a krychle

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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6. ročník

2. Měření fyzikálních veličin
Očekávané výstupy
žák:
• definuje fyzikální veličiny jako vlastnosti látek, které se
dají změřit
• uvede značku a základní jednotku délky, převádí na větší
a menší jednotku
• přesně změří délku a zapíše výsledek včetně přesnosti
měření
• uvede značku a základní jednotku objemu, převádí na jiné
jednotky objemu
• přesně změří objem a správně zapíše výsledek svého
měření
• uvede značku a základní jednotku hmotnosti, převádí na
jiné jednotky hmotnosti
• přesně změří hmotnost a správně zapíše výsledek svého
měření
• uvede značku a jednotky hustoty, převádí na větší a
menší jednotky
• využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a
objemem při řešení praktických problémů
• uvede značku a základní jednotku času, převádí na jiné
jednotky času, užívá různá měřidla a správně zapisuje
výsledek měření
• uvede značku a jednotku teploty, měří teplotu
• vysvětlí objemovou a délkovou roztažnost látek
• vyjádří princip činnosti a použití různých teploměrů
• narýsuje graf závislosti teploty na čase

Učivo
Fyzikální veličiny
Měření délky - jednotky, měřidla, přesnost měření
Měření objemu kapalného i pevného tělesa - jednotky,
měřidla, přesnost měření
Měření hmotnosti kapalného i pevného tělesa - jednotky,
měřidla
Měření hustoty - jednotky, měřidla, přesnost měření
Měření času - jednotky, měřidla, přesnost měření
Měření teploty kapalného tělesa - jednotky, měřidla, změna
objemu tělesa se změnou teploty, změna teploty v závislosti
na čase - graf

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace

Matematika

Matematika

6. ročník
Desetinná čísla
Objem a povrch kvádru a krychle
7. ročník
Celá čísla
Čtyřúhelníky, hranoly
8. ročník
Válec
9. ročník
Jehlan, kužel, koule

8. ročník
Válec
6. ročník
Desetinná čísla
Chemie
8. ročník
Úvod
Matematika
6. ročník
Objem a povrch kvádru a krychle
7. ročník
Celá čísla
Čtyřúhelníky, hranoly
9. ročník
Jehlan, kužel, koule
Zeměpis

6. ročník
Globus a mapa
Tělesná výchova
Atletika
Matematika
7. ročník
Zlomky
Přírodopis
9. ročník
Mineralogie
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní
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Učební osnovy
5.6.1 Fyzika

RVP ZV Základní vzdělávání

6. ročník

3. Silové působení
Očekávané výstupy
žák:
• uvede značku a jednotku síly
• změří velikost působící síly
• rozliší druhy sil působících na těleso
• uvede a narýsuje příklady jednoduchého silového
působení
• charakterizuje vlastnosti gravitační síly
• užívá vztah mezi hmotností tělesa a tíhou tělesa
• určí graficky i výpočtem výslednici sil stejného či
opačného směru
• definuje a změří třecí sílu, analyzuje její užití v praxi
• vysvětlí na příkladech z běžného života znění
Newtonových pohybových zákonů
• samostatně řeší fyzikální úlohy

Průřezová témata

Učivo
Síla
Gravitační síla a hmotnost
Měření síly
Znázornění síly
Skládání sil stejného a opačného směru
Tření
Newtonovy pohybové zákony

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Matematika

Matematika

6. ročník
Desetinná čísla

literatura

materiály, pomůcky

6. ročník
Trojúhelník
8. ročník
Mocniny s přirozeným
mocnitelem
Lineární rovnice o jedné
neznámé

didaktická technika

7. ročník
2 týdně, P
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Učební osnovy
5.6.1 Fyzika

RVP ZV Základní vzdělávání

7. ročník

1. Silové účinky
Očekávané výstupy
žák:
• charakerizuje těžiště jako působiště gravitační síly a na
jednoduchých příkladech z praxe určí jeho polohu a
vysvětlí stabilitu tělesa
• charakterizuje pohyb tělesa jako změnu polohy vzhledem
k jinému tělesu
• rozhodne, zda těleso je v daném případě v klidu nebo je v
pohybu
• uvede značku dráhy, rychlosti a času, jejich jednotky a
převody
• užívá vztahy mezi dráhou, časem a rychlostí při řešení
jednoduchých příkladů z praxe
• čte a zhotovuje grafické závislosti
• odvodí podmínku rovnováhy na páce a kladce a s
porozuměním ji použije při řešení úkolů z praxe
• odvodí vztah mezi tlakem, tlakovou silou a plochou
• aplikuje poznatky při řešení praktických úloh a problémů

Učivo
Těžiště tělesa
Rovnováha sil
Pohybové účinky síly
Klid a pohyb tělesa
Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb
Rychlost a dráha rovnoměrného pohybu
Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu
Otáčivé účinky síly - páka, kladka
Deformační účinky síly
Tlak a tlaková síla

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

Matematika

Matematika

6. ročník
Trojúhelník
7. ročník
Čtyřúhelníky, hranoly
Poměr. Přímá a nepřímá
úměrnost
8. ročník
Kruh, kružnice

8. ročník
Pythagorova věta
7. ročník
Čtyřúhelníky, hranoly
Tělesná výchova
8. ročník
Fotbal
Matematika
7. ročník
Poměr. Přímá a nepřímá
úměrnost
8. ročník
Mocniny s přirozeným
mocnitelem
Lineární rovnice o jedné
neznámé

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Mechanické vlastnosti kapalin a plynů
Očekávané výstupy
žák:
• určí hustotu pevného i kapalného tělesa různými způsoby
• naměřené hodnoty používá při řešení praktických příkladů
• rozliší mezi tlakem v kapalině vyvolaným vnější silou a
hydrostatickým tlakem
• objasní princip činnosti hydraulických zařízení
• objasní na příkladech podstatu Archimédova zákona
• analyzuje chování tělesa v tekutině porovnáním gravitační
sily a vztlakové síly
• vysvětlí existenci atmosférického tlaku
• uvede jeho jednotky, rozliší přístroje na měření
atmosférického tlaku, podtlaku a přetlaku

Učivo
Opakování ze 6. ročníku - vlastnosti kapalin + výpočet
hustoty
Pascalův zákon
Hydraulická zařízení
Archimédův zákon
Plování různých těles
Opakování ze 6. ročníku - vlastnosti plynů
Atmosférický tlak, jeho změny a měření
Přetlak a podtlak
Archimédův zákon pro plyny
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Učební osnovy
5.6.1 Fyzika

RVP ZV Základní vzdělávání

7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Matematika

Matematika

7. ročník
Čtyřúhelníky, hranoly
8. ročník
Válec
9. ročník
Jehlan, kužel, koule

8. ročník
Válec
7. ročník
Čtyřúhelníky, hranoly
9. ročník
Jehlan, kužel, koule
Přírodopis

Mineralogie
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

3. Světelné jevy
Očekávané výstupy
žák:
• uvede příklady zdrojů světla
• charakterizuje vlastnosti světla
• využívá poznatky o šíření světla při řešení problémů a
úloh
• vysvětlí zákon odrazu, rozliší druhy zrcadel a jejich užití
• objasní princip zobrazení zrcadly
• vysvětlí zákon lomu, rozliší druhy čoček a jejich užití
• analyzuje průchod světla čočkami
• objasní na příkladech rozložení bílého světla na barevné
složky
• objasní princip činnosti a užití některých optických
přístrojů

Učivo
Zdroje světla
Šíření světla
Odraz světla, zrcadla
Lom světla, čočky
Rozklad světla
Optické přístroje, oko

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání

Matematika

Přírodopis

6. ročník
Osová souměrnost
7. ročník
Shodnost a středová souměrnost
Přírodopis

9. ročník
Mineralogie

8. ročník
Biologie člověka
Zeměpis
6. ročník
Planeta Země
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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Učební osnovy
5.6.1 Fyzika

RVP ZV Základní vzdělávání

8. ročník

8. ročník
2 týdně, P

1. Energie
Očekávané výstupy
žák:
• určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou
• definuje výkon jako práci vykonanou za jednotku času
• využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou
prací a časem
• uvede, na čem a jak závisí velikost polohové a pohybové
energie tělesa
• vysvětlí na příkladech, jak se přeměňuje polohová energie
na pohybovou energii a naopak
• řeší samostatně jednoduché úlohy

Průřezová témata

Učivo
Práce
Výkon
Účinnost
Pohybová energie tělesa
Polohová energie tělesa
Vzájemná přeměna polohové a pohybové energie tělesa

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Matematika

Matematika

8. ročník
Lineární rovnice o jedné
neznámé

literatura

materiály, pomůcky

8. ročník
Mocniny s přirozeným
mocnitelem
Lineární rovnice o jedné
neznámé

didaktická technika

ostatní

2. Jaderná energie
Očekávané výstupy
žák:
• vysvětlí pojem izotop
• uvede druhy radioaktivního záření
• vysvětlí příklady jaderných reakcí, při kterých se uvolňuje
energie
• popíše podle obrázku hlavní části jaderného reaktoru a
vysvětlí jejich význam
• zhodnotí výhody a nevýhody využívání jaderných
elektráren jako energetických zdrojů z hlediska vlivu na
životní prostředí

Učivo
Opakování učiva 6. ročníku - částicová stavba látek
Radioaktivita
Jaderné záření
Jaderné reakce
Jaderný reaktor
Ochrana před zářením

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Zeměpis

Zeměpis

Vztah člověka k prostředí

literatura

8. ročník
Energetický průmysl
materiály, pomůcky

didaktická technika

8. ročník
Energetický průmysl
ostatní
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Učební osnovy
5.6.1 Fyzika

RVP ZV Základní vzdělávání

8. ročník

3. Elektrické jevy
Očekávané výstupy
žák:
• používá pojem elektrický náboj
• charakterizuje elektrické pole
• rozliší elektrický vodič a izolant
• rozliší a změří elektrický poud a elektrické napětí
• zapíše schematické značky některých prvků elektrických
obvodů
• samostatně provádí zapojení jednoduchých obvodů podle
schematu
• objasní podstatu Ohmova zákona
• řeší fyzikální úlohy a praktické problémy
• zapojuje rozvětvené obvody
• vysvětlí funkci reostatu
• rozliší rozdíl mezi rezistorem a reostatem
• používá vztah pro výpočet el. práce, výkonu a energie při
řešení problémů a úloh
• zapojí a objasní podstatu polovodičové diody

Průřezová témata

Učivo
Elektrický náboj, elektroskop
Elektrické pole
Elektrický poud
Elektrické napětí
Vodivost různých látek
Ohmův zákon, elektrický odpor
Rezistor, reostat
Různá elektrická zapojení
Tepelné účinky elektrického proudu
Elektrická práce, výkon, energie

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Matematika

Chemie

8. ročník
Lineární rovnice o jedné
neznámé
Chemie

8. ročník
Úvod
Matematika

Částicové složení látek,
Periodická soustava chemických
prvků

Mocniny s přirozeným
mocnitelem
Lineární rovnice o jedné
neznámé
Přírodopis
9. ročník
Mineralogie

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

4. Magnetické jevy
Očekávané výstupy
žák:
• popíše magnety
• charakterizuje magnetické pole
• popíše magnetické pole Země
• uvede příklady použití magnetu v praxi
• určí magnetické póly cívky s proudem
• porovná vlastnosti trvalého magnetu a elektromagnetu
• vysvětlí princip elektromagnetické indukce
• charakterizuje střídavý proud, rozliší stejnosměrný a
střídavý proud
• popíše činnost elektromotoru
• navrhne sestavení transformátoru pro jednoduché
praktické úlohy
• vysvětlí přenos elektrické energie
• objasní význam některých značek a údajů na štítku
elektrických spotřebičů
• uvede bezpečnostní pravidla pro práci s el. zařízením

Učivo
Magnetické pole trvalého magnetu
Magnetické pole Země
Elektromagnet
Elektromagnetická indukce
Zdroje střídavého elektrického napětí
Jednoduchý elektromotor
Transformace elektrického napětí
Výroba a přenos elektrické energie
Bezpečné zacházení s elektrickým proudem
Ochrana před úrazem
První pomoc při úrazu elektrickým proudem
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Učební osnovy
5.6.1 Fyzika

RVP ZV Základní vzdělávání

8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Zeměpis

Zeměpis

8. ročník
Energetický průmysl

6. ročník
Atmosféra
8. ročník
Energetický průmysl
Přírodopis
9. ročník
Mineralogie

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

9. ročník
1 týdně, P

1. Tepelné jevy
Očekávané výstupy
žák:
• charakterizuje vnitřní energii tělesa jako součet polohové
a pohybové energie částic látky
• definuje teplo jako energii, která při tepelné výměně
přechází z teplejšího tělesa na chladnější
• analyzuje vzájemnou závislost jednotlivých veličin
• určí teplo přijaté nebo odevzdané tělesem
• samostatně řeší úlohy z praktického života
• charakterizuje základní skupenské změny, souvislost se
změnou vnitřní energie a částicové struktury látek
• popíše činnost spalovacích motorů
• vyjmenuje některé meteorologické prvky a uvede, jakými
měřidly se měří

Učivo
Vnitřní energie a její změna
Teplo, měrná tepelná kapacita
Šíření tepla
Změny skupenství
Tepelné jevy v každodenním životě

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

Matematika

Chemie

8. ročník
Výrazy s proměnnou
Lineární rovnice o jedné
neznámé
Zeměpis

8. ročník
Úvod

6. ročník
Atmosféra
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní
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Učební osnovy
5.6.2 Chemie

RVP ZV Základní vzdělávání

9. ročník

2. Zvukové jevy
Očekávané výstupy
žák:
• definuje kmitavý pohyb na pružině a matematickém
kyvadle
• charakterizuje vlnění
• rozliší zdroje zvuku, druhy zvuků
• objasní šíření zvuku v závislosti na prostředí
• navrhuje možnosti snižování nadměrného hluku

Učivo
Periodické děje
Vlnění
Zdroje zvuku
Šíření zvuku
Ucho jako přijímač zvuku
Zvuk a hudba

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace

Přírodopis

přesahy z učebních bloků:

8. ročník
Biologie člověka
Hudební výchova
Nauka
materiály, pomůcky

literatura

didaktická technika

ostatní

3. Vesmír
Očekávané výstupy
žák:
• objasní pohyb planet a měsíců ve sluneční soustavě
• charakterizuje hvězdu jako těleso, které je zdrojem světla
• porovná vlastnosti hvězd a planet

Učivo
Sluneční soustava
Hvězdy
Orientace na obloze
Astronomická technika

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kooperace a kompetice

Přírodopis

Zeměpis

6. ročník
Země a život
Zeměpis

6. ročník
Atmosféra
Planeta Země
Přírodopis

Planeta Země
Země a život
9. ročník
Naše Země ve vesmíru
materiály, pomůcky

literatura

didaktická technika

ostatní

5.6.2 Chemie
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

2

2

Charakteristika předmětu
V předmětu Chemie je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda.
Výuka probíhá v odborné učebně chemie. Předmět se vyučuje v 8. a 9. ročníku 2 hodiny týdně. Při výuce jsou
užívány demonstrační pokusy, video, nástěnné obrazy, modely, učebnice a pracovní sešity. Žáci si prakticky
ověřují vědomosti v laboratorních pracích.
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Učební osnovy
5.6.2 Chemie

RVP ZV Základní vzdělávání

Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Při výuce je kladen důraz na:
- rozvíjení zájmu o obor
- poznávání základních chemických pojmů
- vysvětlování a zdůvodňování chemických jevů
- získávání praktických dovedností při práci s chemickými látkami
- dodržování zásad bezpečné práce s nebezpečnými látkami
- upevňování dovedností při poskytnutí první pomoci
Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí
Kompetence k učení
- žák popisuje chemické vlastnosti látek na základě pozorování a přeměn látek, pojmenuje podmínky, za kterých
tyto přeměny nastávají
- žák používá chemické symboly, značky a termíny
- žák provádí jednoduché experimenty
Kompetence k řešení problémů
- žák navrhuje řešení problémových situací souvisejících s učivem chemie
- žák navrhuje pracovní postupy při praktických cvičeních
- žák vhodnými matematickými postupy řeší jednoduché chemické příklady
Kompetence komunikativní
- žák rozumí zápisům jednoduchých chemických rovnic
- žák pracuje s periodickou tabulkou chemických prvků
- žák se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor
- žák používá informační a komunikační prostředky ke svému rozvoji
Kompetence sociální a personální
- žák spolupracuje při skupinové práci
- žák dodržuje pravidla slušného chování
Kompetence občanské
- žák zná a dodržuje laboratorní řád
- žák zná základní pravidla pro práci s chemickými látkami
- žák chápe základní ekologické souvislosti
- žák zná požadavky na kvalitní životní prostředí
- žák zná důležitá telefonní čísla, umí přivolat pomoc v krizových situacích a zná základy první pomoci
Kompetence pracovní
- žák bezpečně používá chemické nádobí
- žák pracuje se základními chemickými látkami podle daných pravidel z hlediska ochrany svého zdraví, zdraví
druhých i z hledisky ochrany životního prostředí

Průřezová témata pokrývaná předmětem
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Tématické okruhy
Jsme Evropané
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
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Učební osnovy
5.6.2 Chemie

RVP ZV Základní vzdělávání

Tématické okruhy
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Psychohygiena
Kreativita
Komunikace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Tématické okruhy
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Tématické okruhy
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí

8. ročník
2 týdně, P

1. Úvod
Očekávané výstupy
žák:
• určí vlastnosti látek pozorováním (barva, lesk, zápach,
skupenství) a pokusem (teplota tání, teplota varu, hustota,
rozpustnost)
• pojmenuje nejčastěji používané sklo a pomůcky
používané v laboratoři
• posoudí rizikovost a nebezpečnost vybraných látek
• uvede zásady bezpečné práce
• přivolá pomoc v krizové situaci, zná telefonní číslo hasičů
a záchranné služy

Učivo
Historie, laboratorní sklo a pomůcky, bezpečnost práce
v laboratoři, pozorování a pokus
Varovné značky a symboly, R-věty, S-věty
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Učební osnovy
5.6.2 Chemie

RVP ZV Základní vzdělávání

8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Komunikace

Matematika

Zeměpis

7. ročník
Poměr. Přímá a nepřímá
úměrnost
Procenta. Úroky
Fyzika

8. ročník
Hutnický průmysl

6. ročník
Látka a těleso
Měření fyzikálních veličin
8. ročník
Elektrické jevy
9. ročník
Tepelné jevy
Přírodopis

Naše Země ve vesmíru
Petrologie
Zeměpis
6. ročník
Hydrosféra
8. ročník
Hospodářství
Energetický průmysl
Hutnický průmysl
Chemický průmysl a průmysl
stavebních hmot.
Ostatní zpracovatelský průmysl.
Služby, cestovní ruch, rekreace

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Směsi
Očekávané výstupy
žák:
• rozliší a pojmenuje směsi
• vypočítá složení roztoků
• prakticky připraví roztok daného složení
• vysvětlí princip usazování, filtrace, destilace, krystalizace
• prakticky provede filtraci
• navrhne vhodou metodu pro oddělení směsi o známém
složení
• Správně používá pojmy nasycený, nenasycený, zředěný,
koncentrovaný roztok
• rozliší různé druhy vod a uvede příklady jejich výskytu a
použití
• uvede příklady znečišťování vody
• uvede složení vzduchu
• uvede příklady znečišťování vzduchu

Učivo
Chemické látky, druhy směsí, roztoky, hmotnostní zlomek,
metody oddělování směsí, voda, vzduch
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Učební osnovy
5.6.2 Chemie

RVP ZV Základní vzdělávání

8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita

přesahy z učebních bloků:
Přírodopis
9. ročník
Mineralogie

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

3. Částicové složení látek, Periodická soustava chemických prvků
Očekávané výstupy
žák:
• popíše složení atomu
• definuje pojmy atomové jádro, elektronový obal, proton,
neutron, elektron
• určí rozdíl mezi atomem a molekulou, prvkem a
sloučeninou
• používá vybrané názvy a značky prvků
• orientuje se v PSCHP
• definuje pojem protonové číslo
• rozlišuje kovy, nekovy, polokovy
• nakreslí schéma atomu
• objasní pojmy kationt, aniont
• vyhledá hodnoty elektronegativity v tabulkách
• určí typ vazby v jednoduchých sloučeninách

Průřezová témata

Učivo
Atom, prvek, PSCHP, molekula, sloučenina, chemická
vazba, ionty, chemická reakce, zákon zachování hmotnosti

přesahy do učebních bloků:

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení

přesahy z učebních bloků:
Fyzika
8. ročník
Elektrické jevy
Přírodopis
9. ročník
Mineralogie

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

4. Významné nekovy, kovy a jejich sloučeniny
Očekávané výstupy
žák:
• uvede příklady praktického použití kovů a nekovů
• určí oxidační číslo atomu prvku v oxidech a halogenidech
• zapíše ze vzorců názvy a naopak
• uvede vlastnosti a použití vybraných oxidů a halogenidů

Učivo
Vodík, kyslík, oxidy, halogeny, halogenidy, síra, sulfidy,
uhlík, křemík, dusík, fosfor, železo, hliník, měď, stříbro,
alkalické kovy
Názvosloví
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Učební osnovy
5.6.2 Chemie

RVP ZV Základní vzdělávání

8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané

přesahy z učebních bloků:
Přírodopis
9. ročník
Mineralogie

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

5. Kyseliny a hydroxidy
Očekávané výstupy
žák:
• uvede příklady důležitých kyselin (použití, ředění, vzorce)
• vysvětlí vznik kyselých dešťů
• uvede příklady důležitých hydroxidů (použití, ředění,
vzorce)
• vyčíslí jednoduché rovnice
• změří a určí pH roztoků používaných v běžném životě

Průřezová témata

Učivo
Kyselost a zásaditost roztoků, pH, bezkyslíkaté kyseliny,
kyselina sírová, dusičná, uhličitá, fosforečná, siřičitá,
hydroxid sodný, draselný, vápenatý, amonný

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí

přesahy z učebních bloků:
Přírodopis
9. ročník
Mineralogie

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

6. Soli
Očekávané výstupy
žák:
• uvede reaktanty a produkty neutralizace (obecně)
• zapíše jednoduché rovnice
• uvede příklady využití neutralizace v běžném životě
• osvojí si zásady názvosloví běžných solí
• uvede příklady použití solí v praxi

Průřezová témata

Učivo
Neutralizace, názvosloví, významné soli

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí

přesahy z učebních bloků:
Přírodopis
9. ročník
Mineralogie

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní
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Učební osnovy
5.6.2 Chemie

RVP ZV Základní vzdělávání

8. ročník

9. ročník
2 týdně, P

1. Redoxní reakce
Očekávané výstupy
žák:
• definuje pojmy oxidace a redukce
• rozhodne, která z reakcí je redoxní
• uvede princip elektrolýzy a její použití v praxi
• uvede princip koroze a navrhne způsob ochrany kovů
před korozí

Průřezová témata

Učivo
Oxidace a redukce, elektrolýza, galvanický článek, řada
napětí kovů, koroze

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Chemické výpočty
Očekávané výstupy
žák:
• vhodně používá pojem látkové množství
• vypočítá molární hmotnost sloučeniny
• vypočítá podle rovnice hmotnost výchozí látky nebo
produktu

Průřezová témata

Učivo
Látkové množství, molární hmotnost, výpočet podle rovnice,
koncentrace

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

3. Rychlost chemické reakce
Očekávané výstupy
žák:
• uvede faktory ovlivňující rychlost chemické reakce

Průřezová témata

Učivo
Rychlost reakce a faktory ovlivňující rychlost reakce,
srážková teorie

přesahy do učebních bloků:
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Učební osnovy
5.6.2 Chemie

RVP ZV Základní vzdělávání

9. ročník
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

4. Organická chemie
Očekávané výstupyUčivo
žák:Uhlovodíky, základní řada uhlovodíků, zdroje uhlovodíků,
paliva• objasní pojem uhlovodík
• vyjmenuje a zapíše vzorce základních uhlovodíků C1 C10
• uvede vlastnosti a praktické použití vybraných uhlovodíků
• vyjmenuje přírodní zdroje uhlovodíků
• rozlišuje paliva, jejich výhody a nevýhody
• vysvětlí vliv produktů spalování na životní prostředí
• vysvětlí rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji
energie
• uvede základní hasící látky a jejich použití

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

5. Deriváty
Očekávané výstupy
žák:
• objasní pojem derivát
• zařadí derivát podle charakteristické skupiny
• uvede vlastnosti a použití nejjednodušších derivátů
• uvede vliv freonů na ozónovou vrstvu

Průřezová témata

Učivo
Halogenderiváty, alkoholy, aldehydy, ketony, karboxylové
kyseliny, estery

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní
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Učební osnovy
5.6.2 Chemie

RVP ZV Základní vzdělávání

9. ročník

6. Přírodní látky
Očekávané výstupyUčivo
žák:Cukry, tuky, bílkoviny, biokatalyzátory
• pojmenuje výchozí látky, produkty a podmínky fotosyntézy
• uvede základní sacharidy, jejich výskyt a význam
• rozliší tuky a oleje, uvede příklady z praxe
• uvede význam a zdroje bílkovin
• uvede význam a zdroje vitamínů

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí

přesahy z učebních bloků:
Přírodopis
9. ročník
Mineralogie

Psychohygiena
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

7. Plasty a syntetická vlákna
Očekávané výstupy
žák:
• rozliší běžně užívané zkratky plastů
• uvede použití významných plastů
• uvede výhody a nevýhody syntetických vláken
• zhodnotí význam recyklace plastů
• posoudí vliv používání plastů na životní prostředí

Průřezová témata

Učivo
Chemizace, plasty, syntetická vlákna

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

8. Chemie v životě člověka
Očekávané výstupy
žák:
• uvede zásady bezpečné práce s běžně dostupnými
chemickými látkami
• používá pojmy léčiva, pesticidy, doping
• uvede příklady drog
• popíše případy následků užívání drog
• posoudí vliv činností člověka na životní prostředí

Učivo
Chemie pro člověka, člověk proti sobě
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Učební osnovy
5.6.3 Přírodopis

RVP ZV Základní vzdělávání

9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí

Výchova ke zdraví
7. ročník
Rizika ohrožující zdraví
9. ročník
Rizika ohrožující zdraví
Přírodopis

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí

Mineralogie
materiály, pomůcky

literatura

didaktická technika

ostatní

5.6.3 Přírodopis
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

2

2

2

1

Charakteristika předmětu
Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6. - 9. ročníku ZŠ (v 6. –8. ročníku po dvou hodinách
týdně, v 9. ročníku jednu hodinu týdně). Předmět Přírodopis jako součást vzdělávací oblasti Člověk a příroda
zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší
porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem. Dává jim tím i potřebný základ pro lepší pochopení
a využívání současných technologií a pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě.
Vzdělávací obory této oblasti umožňují žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si
uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Při studiu přírody
specifickými poznávacími metodami si žáci osvojují i důležité dovednosti (např.: pozorovat, experimentovat
a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto
ověřování a vyvozovat z nich závěry). Žáci se tak učí zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy
mezi nimi, klást si otázky a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat a řešit poznávací nebo
praktické problémy, využívat poznání zákonitostí přírodních procesů pro jejich předvídání či ovlivňování.
Vzdělávací oblast Člověk a příroda navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která na elementární úrovni
přibližuje přírodovědné poznávání žákům 1. stupně základního vzdělávání, a kooperuje především se
vzdělávacími oblastmi Matematika , Člověk a společnost, Člověk a zdraví a Člověk a svět práce a přirozeně i s
dalšími vzdělávacími oblastmi.

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 i různých metod
racionálního uvažování
- potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, správně tyto otázky formulovat
a hledat na ně přiměřené odpovědi
- posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat
- zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, k vlastnímu 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 jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření, větru, vody a biomasy
- utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně ohrožujícími
životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí
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Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí.
Výuka přírodopisu přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků zejména takto:
Kompetence k učení:
Žák se učí samostatnému vyhledávání, třídění a propojování informací, správnému používání odborné
terminologie, samostatnému pozorování a porovnávání získaných informací a nalézání souvislostí. Žák vybírá
a využívá pro učení vhodné způsoby a metody práce, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se
dalšímu studiu a celoživotnímu vzdělávání. Dokáže operovat s obecně užívanými termíny, znaky a symboly
a uvádět věci do souvislostí.
Kompetence k řešení problémů:
Žák se učí vnímat nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni a promýšlí a plánuje způsob řešení
problémů. K tomu užívá vlastního úsudku a zkušeností. Vyhledává informace vhodné k řešení problému, využívá
získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení. Samostatně řeší problémy; volí vhodné
způsoby řešení. Učí se ověřovat správnost řešení problémů prakticky a osvědčené postupy aplikovat při řešení
obdobných nebo nových problémových situací. Žáky rovněž vedeme ke kritickému myšlení, k dovednosti činit
uvážlivá rozhodnutí, ke schopnosti obhájit je. Žák si uvědomuje zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky
svých činů umí zhodnotit.
Kompetence komunikativní:
Žák dokáže formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, učí se vyjadřovat výstižně,
souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu. Vhodně reaguje na promluvy druhých lidí, zapojuje se do
diskuse, projevuje schopnost vhodně argumentovat. Učí se porozumět různým typům textů a záznamů,
obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků. Vhodně
využívá informační a komunikační prostředky. Získané komunikativní dovednosti se učí využívat k vytváření
vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi.
Kompetence sociální a personální:
Žák je schopen účinně spolupracovat ve skupině, podílet se na vytváření pravidel práce v týmu a pozitivně
ovlivňovat kvalitu společné práce. Učí se utvářet příjemnou atmosféru v týmu a přispívá k upevňování dobrých
mezilidských vztahů. V případě potřeby je přiměřeně svému věku schopen poskytnout pomoc nebo o ni požádat.
Učí se diskutovat a spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu. Umí ocenit zkušenosti druhých lidí. Je
schopen ovládat a řídit svoje jednání a chování.
Kompetence občanské:
Žák se učí respektovat přesvědčení druhých lidí, je schopen vcítit se do situací ostatních. Vedeme ho k povinnosti
postavit se proti fyzickému i psychickému násilí. Dokáže pochopit základní principy, na nichž spočívají zákony
a společenské normy, uvědomuje si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu. Dokáže se zodpovědně
rozhodnout podle dané situace a dle svých možností poskytnout účinnou pomoc. Žák dokáže respektovat, chránit
a oceňovat naše tradice a kulturní i historické dědictví. Učí se chápat základní ekologické souvislosti
a respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí.
Kompetence pracovní:
Žák se učí bezpečně a účinně užívat materiály, nástroje a vybavení, dodržovat vymezená pravidla a plnit
povinnosti a závazky. K výsledkům pracovní činnosti se učí přistupovat nejen z hlediska kvality, ale i z hlediska
ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot.

Průřezová témata pokrývaná předmětem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
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Tématické okruhy
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Komunikace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Tématické okruhy
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Tématické okruhy
Lidské vztahy
Etnický původ

6. ročník
2 týdně, P

1. Země a život
Očekávané výstupy
žák:
• vysvětlí vznik Země a jednotlivých geosfér
• popíše význam Slunce pro život, vysvětlí termín
fotosyntéza a její význam pro život na Zemi
• nalézá základní podmínky života
• orientuje se v hlavních etapách vývoje života

Učivo
Planeta Země
Vznik a vývoj života na Zemi

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života

Fyzika

Fyzika

9. ročník
Vesmír
Zeměpis

9. ročník
Vesmír
Dějepis

6. ročník
Planeta Země
literatura

materiály, pomůcky

6. ročník
Pravěk
didaktická technika

ostatní
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6. ročník

2. Mikroskop
Očekávané výstupy
žák:
• používá při pozorování přírodnin lupu a mikroskop
• pracuje s jednoduchými biologickými pomůckami a
materiály
• dodržuje při práci pravidla bezpečnosti a chování

Průřezová témata

Učivo
Popis mikroskopu
Zhotovení mikroskopického preparátu

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

3. Buňka
Očekávané výstupy
žák:
• objasňuje základní pojmy o stavbě buňky; rozlišuje
základní typy buněk
• rozlišuje termíny buňka, tkáň (pletivo), orgán, organismus

Průřezová témata

literatura

Učivo
Buňka rostlinná, živočišná
Buňky bakterií a hub
Stavba mnohobuněčného organismu

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

4. Třídění organismů
Očekávané výstupy
žák:
• pojmenuje a aplikuje jednotlivé systematické jednotky
• zařazuje vybrané organismy do taxonomických jednotek
• dokáže zařadit organismy do základních sytematických
jednotek
• rozlišuje naše běžné houby
• zařazuje vybrané živočichy do základních systematických
jednotek
• popisuje a zařazuje do systému vybrané zástupce
jednotlivých skupin živočichů

Průřezová témata

literatura

Učivo
Základy taxonomie

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika
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6. ročník

5. Viry
Očekávané výstupy
žák:
• vyjádří svými slovy základní pojmy u nebuněčných
organismů
• na příkladech z běžného života demonstruje význam virů

Průřezová témata

Učivo
Nebuněčné organismy - viry

přesahy do učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života

literatura

přesahy z učebních bloků:
Pracovní výchova
8. ročník
Chovatelství

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

6. Bakterie a sinice
Očekávané výstupy
žák:
• rozlišuje buňku bakterií a sinic
• popisuje a vysvětluje význam bakterií pro člověka a
přírodu obecně
• vysvětlí základní termíny související s potravními vztahy v
přírodě

Průřezová témata

Učivo
Jednobuněčné organismy s nepravým buněčným jádrem

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Pracovní výchova
8. ročník
Chovatelství

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

7. Jednobuněčné rostliny - řasy
Očekávané výstupy
žák:
• rozlišuje jednotlivé základní ekosystémy
• dokáže zařadit organismy do základních sytematických
jednotek
• chápe vztahy uvnitř základního potravního řetězce
• popisuje uspořádání těla jednobuněčného organismu

Průřezová témata

literatura

Učivo
Jednobuněčné organismy s pravým buněčným jádrem
Jednobuněčné rostliny - řasy

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní
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6. ročník

8. Jednobuněčné houby
Očekávané výstupy
žák:
• charakterizuje jednotlivé příklady hub a shrne jejich
význam
Průřezová témata

Učivo
Kvasinky

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Pracovní výchova
8. ročník
Chovatelství

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

9. Jednobuněční živočichové - prvoci
Očekávané výstupy
žák:
• rozlišuje mezi pohlavním a nepohlavním rozmnožováním
• rozliší a porovná jednotlivé základní zástupce živočichů a
zařadí je do správné taxonomické skupiny

Průřezová témata

Učivo
Praprvoci - bičíkovci, kořenonožci
Výtrusovci
Nálevníci

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Pracovní výchova
8. ročník
Chovatelství

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

10. Nižší rostliny - řasy
Očekávané výstupy
žák:
• zná význam řas a vybrané zástupce
• vysvětlí rozdíl mezi buňkou rostlinnou, hub a živočichů

Průřezová témata

Učivo
Řasy červené - ruduchy
Řasy hnědé - chaluhy
Řasy zelené

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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6. ročník

11. Mnohobuněčné houby
Očekávané výstupy
žák:
• vysvětlí základní termíny související s potravními vztahy v
přírodě
• dokáže zařadit organismy do základních sytematických
jednotek
• charakterizuje jednotlivé příklady hub a shrne jejich
význam
• vysvětlí rozdíl mezi buňkou rostlinnou, hub a živočichů
• rozlišuje naše běžné houby
• vysvětlí různé způsoby výživy hub
• chápe význam dvou organismů ve stélce lišejníku

Průřezová témata

literatura

Učivo
Houby vřeckovýtrusné a stopkovýtrusné
Lišejníky

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

12. Mnohobuněční živočichové
Očekávané výstupy
žák:
• používá při pozorování přírodnin lupu a mikroskop
• pracuje s jednoduchými biologickými pomůckami a
materiály
• rozlišuje termíny buňka, tkáň (pletivo), orgán, organismus
• rozlišuje jednotlivé základní ekosystémy
• rozlišuje mezi pohlavním a nepohlavním rozmnožováním
• popisuje a rozlišuje základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných živočichů
• vysvětluje funkci jednotlivých orgánů živočichů
• zařazuje vybrané živočichy do základních systematických
jednotek
• charakterizuje základní projevy chování živočichů v
přírodě a vysvětlí jejich přizpůsobení danému životnímu
prostředí
• nalézá a diskutuje o významu živočichů v přírodě
• umí se bezpečně chovat ve styku s různými živočichy
• popisuje a zařazuje do systému vybrané zástupce
jednotlivých skupin živočichů
• chápe stavbu těla mnohobuněčných živočichů od buňky
po orgány
• nalézá pozitivní i negativní význam jednotlivých
hospodářsky a epidemiologicky významných druhů
živočichů

Učivo
Žahavci - polypovci, medúzovci, korálnatci
Ploštěnci - ploštěnky, motolice, tasemnice
Hlísti
Měkkýši - plži, mlži, hlavonožci
Kroužkovci - opaskovci
Členovci - trojlaločnatci, klepítkatci, žabernatí, vzdušnicovci
Ostnokožci

Komentář
Zařazeno a postupně probíráno učivo o kmenech mnohobuněčných živočichů v pořadí uvedeném v učivu.
Výstupy a průřezová témata se opakují u jednotlivých skupin a vzájemně prolínají.
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy

Pracovní výchova
8. ročník
Chovatelství

Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
literatura

přesahy z učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní
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6. ročník

7. ročník
2 týdně, P

1. Mnohobuněční živočichové
Očekávané výstupy
žák:
• třídí organismy do základních systematických
(taxonomických) skupin
• rozlišuje vnitřní a vnější stavbu vybraných živočichů a
charakterizuje funkci jednotlivých orgánů
• uvádí příklady systémů organismů (populace,
společenství), objasňuje a porovnává základní pojmy a
termíny vážící se k různým ekosystémům
• porovnává příklady kladného i záporného vlivu člověka na
životní prostředí a příklady narušování ekosystémů
• zařazuje vhodné zástupce do systému živočichů
• používá odbornou terminologii k popisu stavby těla
vybraných zástupců
• rozlišuje a určuje vybrané živočichy a zařazuje je do
systému
• zná význam zástupců těchto živočichů v přírodě i pro
člověka, ve styku s nimi uplatňuje zásady bezpečného
chování

Učivo
Strunatci - pláštěnci, bezlebeční, obratlovci
Kruhoústí
Paryby - žraloci, rejnoci
Ryby
Obojživelníci - ocasatí, bezocasí
Plazi - šupinatí, želvy, krokodýli
Ptáci - přehled
Savci - přehled

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Komunikace

Zeměpis

Pracovní výchova

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí
literatura

6. ročník8. ročník
BiosféraChovatelství
8. ročníkZeměpis
Rostlinstvo a živočišstvo, ochrana7. ročník
přírody.
Austrálie
Pracovní výchova
Antarktida
Chovatelství
Amerika

materiály, pomůcky

didaktická technika
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7. ročník

2. Vyšší rostliny
Očekávané výstupy
žák:
• vysvětluje a porovnává uspořádání rostlinného těla od
buňky přes pletiva po jednotlivé orgány
• i nadále zařazuje vhodné zástupce rostlin do příslušných
taxonomických skupin a charakterizuje jejich hlavní znaky
• uvádí příklady výskytu rostlin v určitém prostředí a jejich
postavení v různých ekosystémech
• analyzuje vliv člověka na životní prostředí rostlin a
narušování rovnováhy ekosystému
• vysvětluje a porovnává stavbu jednotlivých orgánů rostlin
a uvádí vhodné příklady
• při zařazování rostlin do systému a popisu rostlin pracuje
s konkrétními rostlinami a při práci užívá odbornou
literaturu, klíče a atlasy

Učivo
Přechod rostlin na souš
Mechorosty - játrovky, mechy
Kapraďorosty - plavuně , přesličky, kapradiny
Nahosemenné rostliny - cykasy, jinany, jehličnany
Les a jeho význam

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Zeměpis

Zeměpis

Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí

literatura

8. ročník
Rostlinstvo a živočišstvo, ochrana
přírody.

materiály, pomůcky

6. ročník
Biosféra
8. ročník
Evropa
Rostlinstvo a živočišstvo, ochrana
přírody.
7. ročník
Austrálie

didaktická technika

ostatní

3. Stavba rostlinného těla
Očekávané výstupy
žák:
• vysvětluje a porovnává uspořádání rostlinného těla od
buňky přes pletiva po jednotlivé orgány
• vysvětluje a porovnává stavbu jednotlivých orgánů rostlin
a uvádí vhodné příklady
• chápe principy základních fyziologických procesů u rostlin
a jejich využití při pěstování kulturních rostlin

Průřezová témata

Učivo
Kořen, stonek, list, květ, plod

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Pracovní výchova

Pracovní výchova

6. ročník
Zelenina
Okrasné rostliny
Ovocné rostliny
Léčivé rostliny, koření

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

6. ročník
Zelenina
Okrasné rostliny
Ovocné rostliny
Léčivé rostliny, koření

ostatní

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd
SMILE verze 2.3.5

183

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.6.3 Přírodopis

RVP ZV Základní vzdělávání

7. ročník

4. Krytosemenné rostliny
Očekávané výstupy
žák:
• třídí organismy do základních systematických
(taxonomických) skupin
• uvádí příklady systémů organismů (populace,
společenství), objasňuje a porovnává základní pojmy a
termíny vážící se k různým ekosystémům
• uvádí příklady výskytu rostlin v určitém prostředí a jejich
postavení v různých ekosystémech
• analyzuje vliv člověka na životní prostředí rostlin a
narušování rovnováhy ekosystému
• chápe principy základních fyziologických procesů u rostlin
a jejich využití při pěstování kulturních rostlin
• při zařazování rostlin do systému a popisu rostlin pracuje
s konkrétními rostlinami a při práci užívá odbornou
literaturu, klíče a atlasy

Průřezová témata

Učivo
Dvouděložné rostliny - přehled významných skupin
(na základě vhodného příkladu)
Jednoděložné rostliny - významné čeledi a další
jednoděložné rostliny (na základě vhodného příkladu)

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Zeměpis

Zeměpis

6. ročník6. ročník
BiosféraBiosféra
8. ročníkPracovní výchova
Rostlinstvo a živočišstvo, ochranaZelenina
přírody.
Okrasné rostliny
Ovocné rostliny
Léčivé rostliny, koření
Zeměpis

8. ročník
Evropa
7. ročník
Amerika

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

8. ročník
2 týdně, P

1. Etologie
Očekávané výstupy
žák:
• na základě pozorování a zkušeností specifikuje základní
etologické pojmy
• analyzuje a zdůvodňuje základní projevy chování
živočichů v přírodě a na příkladech uvádí jejich způsob
života

Učivo
Základy etologie
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8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Biologie člověka
Očekávané výstupy
žák:
• zařazuje člověka do systému živočišné říše,
charakterizuje a vyvozuje jeho základní biologické znaky
• rozlišuje lidské rasy, zaujímá stanovisko k problémům
rasismu
• určuje polohu jednotlivých orgánů a orgánových soustav v
lidském těle
• objasňuje základní stavbu a funkci orgánů a orgánových
soustav a vysvětluje jejich vzájemné vztahy
• chápe příčiny a příznaky běžných nemocí, poranění a
život ohrožujících stavů
• uplatňuje zásady prevence a léčby běžných onemocnění
• aplikuje předlékařskou první pomoc
• posuzuje pozitivní a negativní dopad životního stylu na
zdraví člověka
• orientuje se v základních otázkách fylogeneze a
ontogeneze člověka

Učivo
Původ a vývoj člověka
Lidské rasy
Přehled orgánových soustav - opěrná
- pohybová
- oběhová
- dýchací
- trávicí
- vylučovací
- nervová
- žlázy s vnitřní sekrecí
- smyslová ústrojí
- rozmnožovací + vývin lidského jedince
Základy genetiky.

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd
SMILE verze 2.3.5

185

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.6.3 Přírodopis

RVP ZV Základní vzdělávání

8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Občanská výchova

Fyzika

6. ročník
Člověk ve společnosti
Zeměpis

7. ročník
Světelné jevy
9. ročník
Zvukové jevy
Výchova ke zdraví

Obyvatelstvo Afriky

Lidské vztahy
Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

7. ročník
Změny v životě člověka a jejich
reflexe
9. ročník
Změny v životě člověka a jejich
reflexe
7. ročník
Zdravý způsob života a péče o
zdraví
9. ročník
Zdravý způsob života a péče o
zdraví
7. ročník
Tělesná a duševní hygiena
9. ročník
Tělesná a duševní hygiena
7. ročník
Rizika ohrožující zdraví
Zeměpis

Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

9. ročník
Obyvatelstvo a sídla
Tělesná výchova
8. ročník
Průpravná, kondiční, koordinační,
kompenzační, relaxační,
vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení
9. ročník
Gymnastika
Výtvarná výchova
7. ročník
Výtvarná kultura
9. ročník
Zobrazování přírodních a
umělých forem

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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9. ročník

9. ročník
1 týdně, P

1. Naše Země ve vesmíru
Očekávané výstupy
žák:
• vysvětlí vědeckou teorii vzniku Země
• objasní a klasifikuje vnitřní stavbu Země a význam
jednotlivých sfér

Průřezová témata

Učivo
Vznik Země
Stavba Země

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Fyzika

Chemie

9. ročník
Vesmír
Zeměpis

8. ročník
Úvod

6. ročník
Planeta Země
Litosféra
Hydrosféra
Atmosféra

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Mineralogie
Očekávané výstupy
žák:
• rozlišuje charakteristické vlastnosti vybraných nerostů,
porovnává je a zařazuje je do mineralogického systému

Učivo
Nerosty a horniny
Fyzikální a chemické vlastnosti nerostů
Třídění a přehled nerostů (minerálů)

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd
SMILE verze 2.3.5

187

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.6.3 Přírodopis

RVP ZV Základní vzdělávání

9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí

Fyzika

přesahy z učebních bloků:

6. ročník
Měření fyzikálních veličin
7. ročník
Mechanické vlastnosti kapalin a
plynů
Světelné jevy
8. ročník
Elektrické jevy
Magnetické jevy
Chemie

Směsi
Částicové složení látek,
Periodická soustava chemických
prvků
Významné nekovy, kovy a jejich
sloučeniny
Kyseliny a hydroxidy
Soli
9. ročník
Přírodní látky
Chemie v životě člověka
Zeměpis

8. ročník
Hospodářství
9. ročník
Hospodářství

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

3. Petrologie
Očekávané výstupy
žák:
• s využitím učebních pomůcek popisuje, analyzuje a
klasifikuje vybrané horniny a jejich vlastnosti
• nalézá a vyvozuje význam nerostného bohatství pro
člověka a problémy spojené s těžbou a zpracováním
nerostných surovin

Učivo
Horniny:
- vyvřelé
- usazené
- přeměněné

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí

Zeměpis

Chemie

8. ročník
Hospodářství
9. ročník
Hospodářství

8. ročník
Úvod
Zeměpis
Povrch
Půda
7. ročník
Antarktida
Amerika

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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9. ročník

4. Geologické děje
Očekávané výstupyUčivo
žák:Vnitřní geologické děje:
- pohyby litosférických desek• rozlišuje jednotlivé
geologické děje a jejich význam
- poruchy zemské kůry
• porovnává geologické děje vnitřní a vnější (geologické síly
Vnější geologické děje:
tvořivé a ničivé)
- zvětrávání a eroze
• uvádí vhodné příklady geologických dějů vnitřních i
Průřezová
témata
přesahy
do
učebních
bloků:
vnějších
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života

literatura

přesahy z učebních bloků:

Zeměpis
6. ročník
Planeta Země
Litosféra
materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

5. Půdy, podzemní voda
Očekávané výstupy
žák:
• orientuje se v základních otázkách vzniku půd; rozlišuje
půdní typy v ČR
• vysvětlí geologický oběh hornin i oběh vody

Učivo
Vznik půd
Třídění půd (základní pojmy)
Podzemní voda a prameny

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života

Zeměpis

Pracovní výchova

6. ročník
Hydrosféra
Pedosféra/ typy půd, půda a její
struktura a činitelé, nebezpečí ,
která půdu ohrožují/.
8. ročník
Půda
Pracovní výchova

6. ročník
Základní podmínky pro pěstování
rostlin

6. ročník
Základní podmínky pro pěstování
rostlin
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

6. Vznik a vývoj života na Zemi
Očekávané výstupy
žák:
• rozlišuje jednotlivá geologická období podle
charakteristických znaků

Učivo
Vznik a vývoj života
Vývoj Země - geologické éry - prahory
- starohory
- prvohory
- druhohory
- třetihory
- čtvrtohory
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9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Zeměpis
6. ročník
Litosféra
8. ročník
Povrch

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

7. Geologický vývoj a stavba České republiky
Očekávané výstupy
žák:
• rozlišuje a porovnává geologickou stavbu území ČR;
rozliší Český masív a Karpaty
Průřezová témata

Učivo
Geologická stavba ČR
- Český masív
- Západní Karpaty

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Zeměpis
8. ročník
Povrch
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

8. Ekologie
Očekávané výstupy
žák:
• porovnává kladné a záporné vlivy člověka na životní
prostředí a ovlivňování abiotických činitelů
• orientuje se v základních globálních problémech světa
(vliv podnebí, počasí aj. činitelů na Zemi)

Učivo
Podmínky života
- abiotické podmínky
- biotické podmínky
Člověk a biosféra

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

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

Zeměpis

přesahy z učebních bloků:

6. ročník
Biosféra
8. ročník
Rostlinstvo a živočišstvo, ochrana
přírody.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí
Ekosystémy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Hodnoty, postoje, praktická etika
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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9. ročník

5.6.4 Zeměpis
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

2

2

2

1

Charakteristika předmětu
V předmětu Zeměpis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Předmět zeměpis je vyučován jako
samostatný předmět v 6.-9.ročníku (v 6. -8.ročníku po dvou hodinách týdně, v 9.ročníku jednu hodinu týdně).
Výuka probíhá v kmenových učebnách. Žáci při výuce využívají učebnice, atlasy, odborné časopisy,
encyklopedie, mapy, obrazy, počítačové programy a další zeměpisné pomůcky. Nadaní žáci se zúčastňují
zeměpisných soutěží.

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, které 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 zeměpisu 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 řešit. 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 a názory, 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, dbá na udržení přátelského prostředí.
Kompetence občanské: Žák pochopí a bude schopen využít v praxi ekologické souvislosti mezi jednotlivými
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složkami krajinné sféry a vlivu člověka na ně-např. problematika znečištění ovzduší, nedostatku pitné vody,
kontaminace půdy, pozná problémy obyvatel jiných částí světa, pochopí nutnost humanitární pomoci, prohloubí
svůj vztah k ČR jako své vlasti.
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.

Průřezová témata pokrývaná předmětem
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Tématické okruhy
Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Tématické okruhy
Rozvoj schopností poznávání
Komunikace
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Tématické okruhy
Ekosystémy
Základní podmínky života
Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Tématické okruhy
Etnický původ
Multikulturalita

6. ročník
2 týdně, P
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6. ročník

1. Planeta Země
Očekávané výstupy
žák:
• porovnává Zemi s ostatními planetami. Prokáže tvar
zemského tělesa na základě výsledků pozorování a
důkazů
• vysvětlí a hodnotí důsledky pohybů Země na život lidí.
Uvede příklady změn v přírodě
• vysvětlí pojem přirozená družice. Porovná prostředí
Měsíce s podmínkami pro život na Zemi
• vysvětlí rozdíl mezi hvězdou a planetou. Rozumí pojmům
planeta, hvězda, planetka, kometa, meteorická tělesa
• vysvětlí význam Slunce jako nositele života na Zemi
• popíše hierarchii složení vesmíru, seznámí se s výsledky
jeho výzkumu

Učivo
Tvar a rozměry Země
Pohyby Země
Měsíc- přirozená družice Země
Sluneční soustava
Slunce
Vesmír
Vývoj poznání

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Komunikace
Kooperace a kompetice

Dějepis

Fyzika

6. ročník
Nejstarší starověké civilizace
Starověké Řecko
7. ročník
Raný středověk
Fyzika

7. ročník
Světelné jevy
9. ročník
Vesmír
Matematika
7. ročník
Poměr. Přímá a nepřímá
úměrnost
Přírodopis

9. ročník
Vesmír

9. ročník
Naše Země ve vesmíru
Geologické děje
6. ročník
Země a život

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Globus a mapa
Očekávané výstupy
žák:
• používá globus jako zmenšený model Země,rozlišuje
různá měřítka,demonstruje na globu oceány a kontinenty
• analyzuje obsah mapy,dělí mapy podle měřítka i obsahu.
Umí mapu zorientovat, přepočítávat vzdálenosti podle
měřítek. Prokáže aktivní znalost smluvených značek
• rozlišuje síť zeměpisných souřadnic,užívá pojmy
rovnoběžka,poledník a pomocí těchto souřadnic určí
polohu daného místa na zemském povrchu
• vysvětlí pojmy hl. poledník, místní poledník, světový čas,
dělí Zemi na časová pásma, pochopí význam 180
poledníku pro určování času. Vypočítá rozdíl mezi místy v
odlišných časových pásmech

Učivo
Poledníky a rovnoběžky.
Určování zeměpisné polohy.
Čas na zeměkouli.
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6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti

Vlastivěda

Dějepis

5. ročník
Místo, kde žijeme. Putování po
Evropě
Občanská výchova

8. ročník
Zámořské objevy

6. ročník
Člověk ve společnosti
Fyzika
Měření fyzikálních veličin
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

3. Litosféra
Očekávané výstupy
žák:
• objasní složení zem. tělesa, porovná stav hornin v jádru,
plášti a kůře. Vysvětlí příčiny vzniku zemětřesení a
sopečné činnosti. Objasní, proč je možný pohyb
litosferických desek. Popíše tvary dna oceánu
• vysvětlí vznik různých typů pohoří. Objasní rozdíly mezi
působením vnějších a vnitřních sil na zem. povrch. Dělí
povrch krajiny podle nadmořské výšky

Učivo
Stavba Země, dno oceánů.
Zemětřesení a sopečná činnost.
Vznik pohoří.
Zvětrávání a činnost větru, působení povrchové vody.
Povrch Země jako výsledek působení přírodních činitelů.

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace

Přírodopis

Přírodopis

literatura

9. ročník
Vznik a vývoj života na Zemi

materiály, pomůcky

9. ročník
Naše Země ve vesmíru
Geologické děje

didaktická technika

ostatní

4. Atmosféra
Očekávané výstupy
žák:
• objasní složení atmosféry, vysvětlí rozdíl mezi pojmy
počasí a podnebí, měří teplotu vzduchu a vyhodnocuje
výsledky svého měření, objasní význam předpovědi
počasí pro určitou oblast lidské činnosti, rozlišuje
jednotlivá podnebná pásma v závislosti na množ

Průřezová témata

Učivo
Počasí a podnebí.
Trvání dne a noci na Zemi.
Délka dnů a nocí na Zemi v závislosti na zeměpisné šířce.
Teplotní pásy.
Celkový oběh vzduchu v atmosféře.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Matematika

Fyzika

6. ročník
Desetinná čísla
Vlastivěda

9. ročník
Tepelné jevy
Přírodopis

5. ročník
Místo, kde žijeme. Putování po
Evropě
Fyzika
8. ročník
Magnetické jevy
9. ročník
Vesmír

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd
194

SMILE verze 2.3.5

Naše Země ve vesmíru

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.6.4 Zeměpis

RVP ZV Základní vzdělávání

6. ročník
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

5. Hydrosféra
Očekávané výstupy
žák:
• vysvětlí význam vody pro život, porovná zásoby vody v
přírodě v různých podobách, pracuje s pojmy úmoří,
povodí, rozvodí. Objasní nutnost šetření pitnou vodou,
navrhne řešení tohoto problému

Průřezová témata

Učivo
Oceány a moře, pohyby mořské vody.
Vodstvo na pevnině, vodní toky,jezera, bažiny a umělé
vodní nádrže.
Ledovce.
Podpovrchová voda.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Chemie
8. ročník
Úvod
Přírodopis
9. ročník
Naše Země ve vesmíru
Půdy, podzemní voda

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

6. Pedosféra/ typy půd, půda a její struktura a činitelé, nebezpečí , která půdu ohrožují/.
Očekávané výstupy
žák:
• vysvětlí význam půdy pro výživu člověka, rozlišuje půdní
typy, v mapě lokalizuje oblasti s nejúrodnější a nejméně
úrodnou půdou. Odvodí nebezpečí, která půdu ohrožují,
navrhne řešení, která by narušování půdy zabránila

Průřezová témata

Učivo
Typy půd, půda a její struktura a činitelé.
Nebezpečí, která půdu ohrožují.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Pracovní výchova

Přírodopis

6. ročník
Základní podmínky pro pěstování
rostlin
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

9. ročník
Půdy, podzemní voda

ostatní

7. Biosféra
Očekávané výstupy
žák:
• rozlišuje typy přírodních krajin, správně přiřadí tyto
přírodní krajiny k podnebným pásům, hodnotí jak jsou
rostliny a živočichové uzpůsobeni k životu v tomto
prostředí. Vysvětlí, jak je krajina využívána člověkem

Učivo
Tropické lesy.
Savany a pouště.
Subtropické rostlinstvo.
Stepi.
Lesy mírného pásu.
Tundra a polární oblasti.
Výškové stupně v krajině.
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6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života

Přírodopis

Přírodopis

Vztah člověka k prostředí

7. ročník
Vyšší rostliny
Krytosemenné rostliny
Pracovní výchova

9. ročník
Ekologie
7. ročník
Mnohobuněční živočichové
Krytosemenné rostliny

6. ročník
Ovocné rostliny
Léčivé rostliny, koření
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

8. Afrika
Očekávané výstupy
žák:
• porovnává polohu a rozlohu Afriky s ostatními světadíly,
hodnotí přírodní prostředí, porovná povrch jednotlivých
částí Afriky, správně přiřadí k podnebným pásům,
vysvětlí, proč je Afrika nejteplejší světadíl

Průřezová témata

Učivo
Poloha, rozloha, členitost pobřeží, povrch, podnebí,
vodstvo, rostlinstvo, přírodní zdroje.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Dějepis
6. ročník
Nejstarší starověké civilizace
Matematika
7. ročník
Procenta. Úroky

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

9. Obyvatelstvo Afriky
Očekávané výstupy
žák:
• na základě znalosti přírodních podmínek lokalizuje husté
a řídce osídlené oblasti, vysvětlí, proč je Afrika
hospodářsky nejzaostalejší a lokalizuje pásmo Sahel jedna z nejchudších oblastí světa

Průřezová témata

Učivo
Obyvatelstvo

přesahy do učebních bloků:

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Přírodopis

Etnický původ

8. ročník
Biologie člověka

Multikulturalita
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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6. ročník

10. Oblasti Afriky
Očekávané výstupy
žák:
• porovná oblasti Afriky, hlediska odlišnosti přírodních
podmínek, obyvatelstva, hospodářské situace a možnosti
cestovního ruchu

Průřezová témata

Učivo
Severní arabská , Tropická, Východní a Jižní Afrika.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Pracovní výchova
6. ročník
Léčivé rostliny, koření
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

11. Terenní praxe v okolí školy
Očekávané výstupy
žák:
• zorientuje mapu okolí školy, určí své stanoviště, vyhledá
na mapě orientační body, vytvoří plán trasy.
• uplatňuje zásady bezpečného pohybu v přírodě

Učivo
Terenní praxe v okolí školy

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti

Vlastivěda

Matematika

literatura

5. ročník
Místo, kde žijeme. Putování po
Evropě
materiály, pomůcky

didaktická technika

7. ročník
Poměr. Přímá a nepřímá
úměrnost
ostatní

7. ročník
2 týdně, P

1. Austrálie
Očekávané výstupy
žák:
• lokalizuje na mapě Austrálii, porovná její rozlohu s
ostatními světadíly, hodnotí přírodní prostředí.Vysvětlí
proč je Austrálie nejsušším a nejřidčeji osídleným
světadílem, objasní pojem endemit. Popíše způsob
získávání pitné vody

Učivo
Poloha, rozloha, členitost pobřeží, povrch, podnebí,
vodstvo, rostlinstvo a živočišstvo, přírodní zdroje.
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7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Dějepis

Anglický jazyk

6. ročník
Pravěk
8. ročník
Zámořské objevy
Nová doba
Přírodopis

9. ročník
Cestování, město, společnost
Matematika
7. ročník
Procenta. Úroky

7. ročník
Mnohobuněční živočichové
Vyšší rostliny
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Obyvatelstvo Austrálie.
Očekávané výstupy
žák:
• vysvětlí pojem federativní stát. Hodnotí ekonomické
postavení Austrálie ve světě. Vyhledá informace o
původních obyvatelích Austrálie

Průřezová témata

literatura

Učivo
Objevení Austrálie, obyvatelstvo.Australský svaz

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

3. Tichý oceán
Očekávané výstupyUčivo
žák:Tichý oceán, Oceánie-její obyvatelstvo a hospodářství.
• porovná rozlohu Tichého oceánu s ostatními, lokalizuje
oblasti s největší sopečnou činností. Vysvětlí její následky.
Lokalizuje Mariánský příkop jako nejhlubší místo v oceánu
na světě
• popíše způsob vzniku ostrovů, vymezí oblasti Oceánie a
porovná je z hlediska způsobu života, vypracuje referát na
vybranou část. Objasní příčiny rozvoje cestovního ruchu v
této části světa

Průřezová témata

literatura

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika
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7. ročník

4. Antarktida
Očekávané výstupy
žák:
• porovná rozlohu Antarktidy s rozlohou ostatních světadílů.
Vysvětlí pojem pevninský ledovec, vysvětlí jakým
způsobem živočichové v Antarktidě získavají potravu,
hodnotí význam vědeckého výzkumu v Antarktidě a
zapojení ČR do tohoto výzkumu

Průřezová témata

Učivo
Antarktida

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Přírodopis
7. ročník
Mnohobuněční živočichové
9. ročník
Petrologie

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

5. Amerika
Očekávané výstupyUčivo
žák:Poloha, rozloha,členitost pobřeží, povrch, podnebí, vodstvo,
rostlinstvo a živočišstvo, obyvatelstvo,regiony,politické• lokalizuje na mapě Austrálii,
porovná její rozlohu s
dělení Severní Ameriky, státy Střední Ameriky, politickéostatními světadíly, hodnotí
přírodní prostředí.Vysvětlí
rozdělení Jižní Ameriky.proč je Austrálie nejsušším a nejřidčeji osídleným
světadílem, objasní pojem endemit. Popíše způsob
získávání pitné vody
• lokalizuje světadíl Amerika na mapě, porovnává z
hlediska polohy a rozlohy s ostatnimi světadíly, vysvětlí
časový posun mezi západní a východní polokoulí. Odvodí
význam Panamského průplavu jako důležité spojnice mezi
Atlantským oceánem a Tichým oceánem.
• porovnává povrch jednotlivých částí Ameriky. Zdůvodní
proč jsou v Americe zastoupena všechna podnebná
pásma a přírodní krajiny, vyhledá přírodní krajiny nejvíce
využívané člověkem, uvede příklady využití
• rozliší původní a přistěhovalé obyvatelstvo Ameriky.
Vysvětlí rozdíl mezi původním a současným životem
amerických indiánů. Objasní jak se do Ameriky dostali
černoši a proč zde žije vysoký počet míšenců. Podle
jazyků, kterými se v Americe mluví určí oblast
• podle jazyků, kulturních a ekonomických zvláštností dělí
Ameriku do regionů Severní, Střední a Jižní Amerika
• vyhledá informace o Kanadě a USA
• objasní na jaké tradice navazuje život dnešních obyvatel
Mexika.Vyhledá v mapě zemědělské plodiny na kterých
je závislé hospodářstí většiny států této oblasti. Vymezí
hlavní oblasti turistického ruchu. Připraví referát o vybrané
zemi.
• dělí státy Střední Ameriky a vymezí hl. oblasti turistického
ruchu
• dělí státy Jižní Ameriky podle polohy a přírodních
podmínek do několika regionů, popíší z vlastní
zkušeností, které plodiny se k nám dovážejí z této oblasti,
vysvětlí pojem pampa, lokalizuje oblast vhodnou k
zemědělskému využití.
• vyhledají informace o vybraných státech /Brazílie,
Argentina/. Hodnotí problém kácení Amazonského
pralesa, vyhledají nejnovější informace k tomuto problému
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7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etnický původ

Dějepis

Anglický jazyk

8. ročník
Zámořské objevy
Občanská výchova

9. ročník
Cestování, město, společnost
Tělesná výchova

9. ročník
Globální svět, globální problémy
Přírodopis

7. ročník
Košíková
Matematika

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy

7. ročník
Mnohobuněční živočichové
Krytosemenné rostliny
9. ročník
Petrologie

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

Procenta. Úroky

ostatní

6. Atlantský oceán
Očekávané výstupy
žák:
• porovná rozlohu Atlantského oceánu s ostatními oceány,
vyvodí význam Golfského proudu pro podnebí Evropy.
Rozeznává činnosti člověka, které oceán nejvíce
znečišťují, navrhne řešení, které by znečištění snížila

Průřezová témata

Učivo
Atlantský oceán

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

7. Severní ledový oceán
Očekávané výstupy
žák:
• vysvětlí proč je oblast pólu trvale pokryta ledem, jmenuje
zástupce živočichů žijících v tomto oceánu i na jeho
pobřeží

Průřezová témata

Učivo
Severní ledový oceán

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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7. ročník

8. Asie
Očekávané výstupy
žák:
• lokalizuje na mapě světa kontinent Euroasie. Vymezí
hranici mezi Evropou a Asií. Porovná rozlohu obou
světadílů vzájemně s ostatnimi.
• hodnotí přírodní podmínky, popíše povrchové útvary.
Porovná části Asie z hlediska povrchu, vysvětlí výskyt
podnebných pásem. Stanoví faktory, které mají na
podnebí Asie největší vliv, vysvětlí význam monzunových
dešťů. Vysvětlí význam některých asijských
• vysvětlí rozmístění obyvatel Asie v souvislosti s přírodnimi
podmínkami, hodnotí význam omezení porodnosti v
některých státech, zejména v Číně a rozdilnost kultury a
náboženství v jednotlivých oblastech
• porovná státy z hlediska vyspělosti. Vysvětlí pojem asijský
tygr. Lokalizuje oblasti válečných konfliktů. Vyhledá
informace o některých státech
• vymezí oblasti nejvíce navštěvované turisty a obhájí tento
výběr. Z hlediska přírodních, kulturních a ekonomických
zvláštností dělí Asii do několika oblastí

Učivo
Přírodní podmínky, obyvatelstvo, hospodářství a oblasti.

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etnický původ

Dějepis

Dějepis

6. ročník
Nejstarší starověké civilizace
8. ročník
Zámořské objevy
Občanská výchova

6. ročník
Nejstarší starověké civilizace
Tělesná výchova

Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy

7. ročník
Člověk jako jedinec
Tělesná výchova

7. ročník
Úpoly
Matematika
Procenta. Úroky

Úpoly
Pracovní výchova
6. ročník
Léčivé rostliny, koření
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

8. ročník
2 týdně, P
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8. ročník

1. Evropa
Očekávané výstupy
žák:
• popíše přírodní a kulturně-historické odlišnosti Evropy od
Asie a členění Euroasie na dva světadíly
• zhodnotí polohu i vzhledem k ostatním kontinentům a
oceánům. Porovná rozlohu Evropy s rozlohou ostatních
světadílů. Pojmenuje a vyhledá v mapách Evropy
významné prvky horizontálního členění-části pobřeží,
moře, zálivy, ostrovy, poloostrovy a průlivy
• posoudí s pomocí obecně zeměpisné mapy Evropy
výškovou členitost povrchu Evropy. Využívá vlastních
zkušeností z cest po Evropě při porovnání povrchu.
Pojmenuje a vyhledá v mapách hlavní povrchové útvary
Evropy
• porovná podnebí v jednotlivých oblastech Evropy podle
teplotních poměrů a množství srážek, podle vlivu
oceánských proudů a tvarů zemského povrchu, vymezí
jednotlivá podnebná pásma. Zhodnotí kontinentální a
oceánské vlivy v podnebí v konkrétních oblastech
• rozliší úmoří, vyhledá v mapách důležité toky evropských
řek, vyhledá velká jezera
• odvodí typy přírodních krajin v závislosti na zeměpisné
šířce, podnebných faktorech ve směru západ -východ.
Hodnotí jejich využití člověkem
• vysvětlí, proč je Evropa nejhustěji osídleným světadílem.
Dělí obyvatelstvo Evropy do hlavních národnostních
skupin. Určí evropské státy a národy s nejvyšším počtem
obyvatel

Učivo
Poloha,hranice, rozloha,členitost pobřeží,povrch, podnebí,
vodstvo, přírodní krajiny, obyvatelstvo

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kooperace a kompetice

Vlastivěda

Dějepis

5. ročník
Místo, kde žijeme. Putování po
Evropě
Občanská výchova

6. ročník
Starověký Řím
Starověké Řecko
7. ročník
První státní útvary na našem
území
Anglický jazyk

7. ročník
Člověk jako jedinec
Člověk a kultura
Přírodopis
Vyšší rostliny
Krytosemenné rostliny
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

9. ročník
Cestování, město, společnost

ostatní

2. Hospodářství a politické rozdělení
Očekávané výstupy
žák:
• vyhledá na politické mapě Evropy velké zeměpisné
oblasti, vybrané státy a vybraná hlavní města. Určí a
vyhledá v mapách státy Evropské unie. Porovná státy z
hlediska vyspělosti

Průřezová témata

Učivo
Státy Evropské unie, porovnávání států z hlediska
vyspělosti

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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8. ročník

3. Oblasti Evropy
Očekávané výstupyUčivo
žák:Severní,Západní, Jižní, Střední, Jihovýchodní a Východní
Evropa• dělí Evropu do těchto oblastí: Jižní, Západní, Severní,
Střední, Jihovýchodní a Východní. Vyhledá v mapách
příslušnou geografickou oblast, vymezí její polohu. Popíše
s pomocí map přírodní poměry a zdroje příslušné oblasti
Evropy

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

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

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

4. Státy Evropy
Očekávané výstupy
žák:
• lokalizuje na politické mapě jednotlivé státy příslušných
oblastí, srovnává jejich hospodářskou vyspělost. Podává
stručný komplexní přehled modelových států. Lokalizuje
hlavní oblasti turistického ruchu

Průřezová témata

Učivo
Modelové státy jednotlivých oblastí Evropy.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Dějepis

Tělesná výchova

6. ročník
Starověké Řecko
Starověký Řím
7. ročník
Raný novověk
Občanská výchova

8. ročník
Lyžování

9. ročník
Mezinárodní vztahy
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

5. Česká republika na mapě Evropy, poloha a rozloha
Očekávané výstupy
žák:
• lokalizuje území ČR na mapě Evropy, vymezí polohu ČR
z různých hledisek /dopravní, hospodářské,
geopolitické../, porovná rozlohu s ostatními státy Evropy,
objasní vznik současného území ČR z historického

Učivo
Poloha, rozloha.
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8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace

Vlastivěda

přesahy z učebních bloků:

5. ročník
Místo, kde žijeme. Putování po
Evropě
Občanská výchova
6. ročník
Člověk a stát

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

6. Povrch
Očekávané výstupy
žák:
• stručně objasní geologický vývoj našeho území v
jednotlivých geologických obdobích. Vymezí na
geologické mapě ČR oblast Českého masívu a Karpat, na
fyzické mapě ČR je rozliší jako dvě základní
geomorfologické jednotky: Českou vysočinu a Karpaty
• orientuje se na fyzické mapě ČR, vyhledává hlavní pohoří
a lokalizuje je na mapě

Průřezová témata

Učivo
Povrch a jeho členění, vznik a vývoj reliéfu, horopisné celky.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Přírodopis

Přírodopis

9. ročník
Vznik a vývoj života na Zemi
Petrologie
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

9. ročník
Geologický vývoj a stavba České
republiky
ostatní

7. Vodstvo
Očekávané výstupy
žák:
• objasní pojem hlavní evropské rozvodí, zařadí území ČR
k úmořím. Pojmenuje hlavní vodní toky, vyhledá je v
mapách, zhodnotí hustotu říční sítě. Rozlišuje přírodní
/jezera/ a umělé vodní nádrže /rybníky a přehradní
nádrže/
• chápe význam podpovrchové vody na našem
území.Vyhledá informace o termálních a minerálních
pramenech na našem území a jejich využití. Objasní
příčiny povodňových situací

Průřezová témata

literatura

Učivo
Říční soustava, jezera, rybníky, přehradní nádrže.

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika
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8. ročník

8. Půda
Očekávané výstupy
žák:
• rozlišuje mezi půdními druhy a půdními typy, pojmenuje
hlavní půdní typy na území ČR a lokalizuje je. Uvádí
příklady užití specifických půdních druhů v praktickém
životě /keramické půdy apod./. Chápe nutnost ochrany
půdního fondu

Průřezová témata

Učivo
Půdní druhy, půdní typy.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Přírodopis

Přírodopis

9. ročník
Petrologie
Pracovní výchova

9. ročník
Půdy, podzemní voda

6. ročník
Základní podmínky pro pěstování
rostlin
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

9. Rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody.
Očekávané výstupyUčivo
žák:Vegetační stupně. Chráněná území.
• objasní změnu skladby rostliných a živočišných druhů se
změnou nadmořské výšky, popisuje jednotlivé vegetační
stupně, vysvětlí pojem monokultura. Rozlišuje velkoplošná
a maloplošná chráněná území v ČR z hlediska charakteru
ochrany, uvádí jejich příklady

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy

Přírodopis

Přírodopis

literatura

7. ročník
Vyšší rostliny

materiály, pomůcky

9. ročník
Ekologie
7. ročník
Mnohobuněční živočichové
Vyšší rostliny
Krytosemenné rostliny

didaktická technika

ostatní

10. Obyvatelstvo a sídla.
Očekávané výstupyUčivo
žák:Počet, porodnost a úmrtnost, věková struktura, migrace,
národnosti, náboženská struktura, sídla.• porovná počet obyvatel ČR s ostatními zeměmi
Evropy.
Hodnotí hustotu zalidnění z hlediska přírodních podmínek.
Posoudí hlavní trendy demografického vývoje
obyvatelstva v ČR. Určí hlavní migrační trendy v rámci
ČR, mezi ČR a okolními státy
• uvede změny ve struktuře obyvatelstva, náboženství,
zaměstnanost v jednotlivých složkách hospodářství.
Lokalizuje největší sídla v ČR, uvádí příklady podle jejich
funkce
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8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občan, občanská společnost a stát

Dějepis

literatura

přesahy z učebních bloků:

8. ročník
Třicetiletá válka
materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

11. Hospodářství
Očekávané výstupyUčivo
žák:Základní pojmy, průmysl /hlavní průmyslová odvětví na
našem území/.Přírodní zdroje, nerostné suroviny, paliva.• člení hospodářství do
jednotlivých sektorů /primér,
sekundér, terciér, kvartér/. Rozumí ekonomickým pojmům
-ekonomicky aktivní obyvatelstvo, hrubý domácí a národní
produkt
• rozlišuje nerostné suroviny podle jejich charakteru /rudy,
nerudy, paliva/ a využití. Vymezí a lokalizuje v mapách
oblasti těžby paliv, zhodnotí strukturu surovinové základny
ČR
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Chemie
8. ročník
Úvod
Přírodopis
9. ročník
Petrologie
Mineralogie

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

12. Energetický průmysl
Očekávané výstupy
žák:
• objasní pojmy obnovitelné a neobnovitelné energetické
zdroje, analyzuje vztahy mezi rozmístěním elektráren a
zdroji surovin. Popíše výhody a nevýhody jednotlivých
druhů elektráren

Průřezová témata

Učivo
Energetické zdroje, druhy elektráren a jejich vliv na životní
prostředí.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Fyzika

Chemie

8. ročník
Jaderná energie
Magnetické jevy

8. ročník
Úvod
Fyzika
Jaderná energie
Magnetické jevy

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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8. ročník

13. Hutnický průmysl
Očekávané výstupy
žák:
• objasní pojmy černá a barevná metalurgie, pochopí vývoj
hutní výroby na našem území. Objasní vztah v rozmístění
hutních závodů a zdrojů surovin a energie

Průřezová témata

Učivo
Hutnický průmysl.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Chemie

Chemie

8. ročník
Úvod
literatura

materiály, pomůcky

8. ročník
Úvod
didaktická technika

ostatní

14. Strojírenský průmysl
Očekávané výstupy
žák:
• pojmenuje klíčové obory strojírenství V ČR a uvádí
příklady strojírenských výrobků
Průřezová témata

literatura

Učivo
Obory strojírenské výroby v ČR, tradiční oblasti v ČR.

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

15. Chemický průmysl a průmysl stavebních hmot.
Očekávané výstupy
žák:
• uvádí příklady univerzálního použití ropy /od pohoných
hmot až po léčiva/. Popíše vztah mezi rozmístěním
chemických závodů a cementáren ve vazbě na zdroje
surovin, vody, energie a pracovních si

Průřezová témata

Učivo
Chemický průmysl. Průmysl stavebních hmot.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Chemie
8. ročník
Úvod

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

16. Ostatní zpracovatelský průmysl.
Očekávané výstupy
žák:
• uvádí příklady jednotlivých oborů zpracovatelského
průmyslu a jejich výrobků. Vyhledává v mapách hlavní
oblasti sklářského, keramického a dřevozpracujícího
průmyslu. Objasní proč se tato odvětví zpracovatelského
průmyslu koncentrují do několika oblastí

Učivo
Textilní průmysl, sklářský a keramický průmysl,
dřevozpracující průmysl
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8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Chemie
8. ročník
Úvod

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

17. Zemědělství a potravinářský průmysl.
Očekávané výstupy
žák:
• chápe význam zemědělství pro výživu obyvatel. Vymezí
hlavní zemědělské oblasti na základě přírodních
podmínek. Rozlišuje zemědělské výrobní typy v závislosti
na produkci. Charakterizuje hlavní obory našeho
potravinářského průmyslu, uvádí příklady výrobků

Průřezová témata

Učivo
Zemědělství. Potravinářský průmysl.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Pracovní výchova
6. ročník
Zelenina
Ovocné rostliny
Léčivé rostliny, koření

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

18. Doprava a spoje
Očekávané výstupy
žák:
• odvodí z různých hledisek hlavní druhy dopravy
používané na našem území, charakterizuje síť dopravních
cest. Posuzuje jednotlivé druhy dopravy z hlediska
rychlosti, výkonnosti a vlivu na životní prostředí

Průřezová témata

literatura

Učivo
Dopravní síť, jednotlivé druhy dopravy v ČR.

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

19. Služby, cestovní ruch, rekreace
Očekávané výstupy
žák:
• hodnotí služby z hlediska jejich podílu na životní úrovni
obyvatel. Vymezí hlavní oblasti cestovního ruchu v ČR.
Pojmenuje podstatné podmínky pro rozvoj turistického
ruchu v ČR. Pojmenuje, popíše a vyhledá v mapách
příklady památek

Učivo
Služby, cestovní ruch v ČR.
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8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Občanská výchova

Chemie

7. ročník
Člověk a kultura
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

8. ročník
Úvod
ostatní

20. Zahraniční obchod
Očekávané výstupy
žák:
• objasní základní pojmy zahraničního obchoduvývoz/export/, dovoz /import/, obrat, bilance a komodita.
Uvádí příklady výrobků z oblasti vývozu i dovozu. Objasní
nutnost ekonomické spolupráce mezi státy

Průřezová témata

Učivo
Zahraniční obchod

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

21. Kraje České republiky
Očekávané výstupy
žák:
• dělí území ČR do14 krajů. Předchozí poznatky využije k
charakteristice jednotlivých krajů. Kraje porovná z
hlediska přírodních i socioekonomických podmínek. V
jednotlivých krajích lokalizuje turistické cíle. Vypracuje
referát o některých z nich

Učivo
Praha,Středočeský, Jihočeský , Plzeňský , Karlovarský ,
Ústecký , Liberecký , Královéhradecký , Pardubický,
Vysočina, Moravskoslezský , Zlínský, Jihomoravský,
Olomoucký kraj.

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání

Dějepis

přesahy z učebních bloků:

7. ročník
Raný středověk
Středověká společnost
Doba husitská
Tělesná výchova
Lyžování

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní
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9. ročník

9. ročník
1 týdně, P

1. Olomoucký kraj
Očekávané výstupy
žák:
• charakterizuje přírodní podmínky, osídlení, hospodářský
potenciál,kvalitu životního prostředí, možnosti dalšího
rozvoje. Lokalizuje a navrhne turistické cíle

Průřezová témata

Učivo
Charakteristika přírodních a socioekonomických
podmínek,turistické cíle.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Občanská výchova
6. ročník
Člověk a nejbližší okolí
Člověk a stát
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Místní region
Očekávané výstupy
žák:
• lokalizuje na mapě polohu své obce, přírodní sídelní a
hospodářské poměry, hodnotí postavení místní oblasti v
rámci okresu, regionu a kraje
• posuzuje přednosti, příležitosti, bariéry a rizika v dalším
rozvoji místní oblasti. Pracuje s mapou místní oblasti,
vyhledává informace týkající se historie obce

Učivo
Přírodní, sídelní a hospodářské poměry.

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občan, občanská společnost a stát

Občanská výchova

literatura

6. ročník
Člověk a nejbližší okolí
materiály, pomůcky

didaktická technika
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9. ročník

3. Obyvatelstvo a sídla
Očekávané výstupy
žák:
• vysvětlí příčiny nerovnoměrného rozmístění obyvatelstva
na Zemi, objasní pojem přirozený přírůstek, lokalizuje
oblasti nejvíce užívaných jazyků
• prezentuje vlastní poznatky a zkušenosti týkající se
křesťanství (svátky, církevní symboly, stavby apod.)
porovná s ostatními náboženstvími světa
• objasní pojem urbanizace, porovná typy sídel v
jednotlivých částech světa, porovná klady a zápory života
ve městě a na vesnici

Učivo
Počet obyvatelstva a jeho
růst,rozmístění,stěhování,zaměstnanost, rasy,národy,

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Občanská výchova

Dějepis

Etnický původ

7. ročník
Člověk jako jedinec
Přírodopis

7. ročník
Raný středověk

8. ročník
Biologie člověka
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

4. Hospodářství
Očekávané výstupy
žák:
• hodnotí význam průmyslu pro život lidí, z praktického
života uvádí příklad výrobků a průmyslových firem z
jednotlivých odvětví, odvodí nutnost spolupráce mezi
jednotlivými odvětvími, vytyčí nejrychleji se rozvíjející
průmyslová odvětví
• hodnotí dopad jednotlivých druhů průmyslu na životní
prostředí, lokalizuje nejprůmyslovější oblasti světa
• na příkladech vysvětlí význam zemědělství pro výživu lidí,
objasní závislost zemědělství na přírodních podmínkách
• rozlišuje rostlinou a živočišnou zemědělskou výrobu
• správně přiřadí některé zemědělské plodiny do oblasti
• porovná jednotlivé druhy dopravy z různých hledisek,
vyhledá v jízdním řádu a na internetu dopravní spojení,
vymezí a lokalizuje v mapách hlavní světové dopravní
tahy a trasy
• rozlišuje mezi výrobními a nevýrobními službami, objasní
rostoucí význam služeb v životě člověka
• rozliší základní typy cestovního ruchu, vymezí a lokalizuje
v mapách hlavní světové oblasti, připraví návrh programu
pobytu u nás i v zahraničí

Učivo
Průmysl
Význam a postavení průmyslové výroby, členění
průmyslu,rozmístění průmyslové výroby,hlavní průmyslová
odvětví, hlavní průmyslové oblasti světa
Zemědělství
Význam a postavení zemědělské výroby, rozmístění
zemědělské výroby, Rostlinná a živočišná výroba, rybolov
Doprava
Druhy dopravy, dopravní uzly
Služby
Cestovní ruch

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Dějepis

Přírodopis

Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

literatura

8. ročník
Svět v 18. století
Imperialismus a kolonialismus

materiály, pomůcky

didaktická technika

9. ročník
Petrologie
Mineralogie
ostatní
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9. ročník

5. Mezinárodní organizace
Očekávané výstupy
žák:
• načrtne základní strukturu OSN, zhodnotí význam a úlohu
MO při řešení ozbrojených konfliktů
• popisuje praktické příklady spolupráce mezi zeměmi

Průřezová témata

Učivo
Mezinárodní organizace
OSN
Nato
Hospodářské

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Občanská výchova

Dějepis

9. ročník
Mezinárodní vztahy
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

9. ročník
Život ve II. polovině 20. století
ostatní

6. Terenní praxe
Očekávané výstupyUčivo
žák:Praktická topografie a orientace v terénu
• orientuje se v terénu a ovládá základy praktické topografie

Průřezová témata

literatura

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika
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5.7 Umění a kultura
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží
nezastupitelnou součást lidské existence - umění a kulturu. Kulturu, jako procesy i výsledky duchovní činnosti,
umožňující chápat kontinuitu proměn historické zkušenosti, v níž dochází
k socializaci jedince a jeho projekci do společenské existence, i jako neoddělitelnou součást každodenního života
(kultura chování, oblékání, cestování, práce). Umění, jako proces specifického poznání a dorozumívání, v němž
vznikají informace o vnějším a vnitřním světě a jeho vzájemné
provázanosti, které nelze formulovat a sdělovat jinými než uměleckými prostředky.

Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojování s estetickým účinkem. V procesu
uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k
uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu světu.
Součástí tohoto procesu je hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění na základě společných témat, schopnosti
vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi vytvořených hodnot a přistupovat k nim s vědomím osobní
účasti. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadřování prostřednictvím tónu a
zvuku, linie, bodu, tvaru, barvy, gesta, mimiky atp.
V etapě základního vzdělávání je oblast Umění a kultura zastoupena vzdělávacími obory Hudební výchova a
Výtvarná výchova. Vzdělávací oblast lze rozšířit o doplňující vzdělávací obor Dramatická výchova, který je
možno na úrovni školního vzdělávacího programu realizovat formou
samostatného vyučovacího předmětu, projektu, kurzu apod. (viz kapitola 5.10) Na 1. stupni základního
vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a s jazykem hudebního a
výtvarného umění, ale také umění dramatického a literárního.
S nimi se učí tvořivě pracovat, užívat je jako prostředků pro sebevyjádření. Poznávají zákonitosti tvorby,
seznamují se s vybranými uměleckými díly, učí se je vzhledem ke svým zkušenostem chápat a výpovědi
sdělované uměleckým dílem rozpoznávat a interpretovat.
S přechodem na 2. stupeň základního vzdělávání se otevírá cesta širšímu nazírání na kulturu a umění.
Připomínají se historické souvislosti a společenské kontexty ovlivňující umění a kulturu. Inspirací k činnostem se
stávají také díla literární a dramatická (divadlo, film), tvorba multimediální i samotné znakové systémy. Nalézání
vztahů mezi jednotlivými druhy umění a uplatňování různorodosti výrazových prostředků při hledání variant
řešení společně zvolených témat umožňují projekty. Ty otevírají společný prostor pro získání dovedností a
poznatků překračujících rámec jednotlivých oborů a přispívají tak k osobitějšímu a originálnějšímu sebevyjádření
i hlubšímu porozumění uměleckému dílu.
Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových
činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného
prostředku komunikace. V etapě základního vzdělávání se tyto hudební činnosti stávají v rovině produkce,
recepce a reflexe obsahovými doménami hudební výchovy. Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se
propojující, ovlivňující a doplňující rozvíjejí ve svém komplexu celkovou osobnost žáka, především však vedou
k rozvoji jeho hudebnosti - jeho hudebních schopností, jež se následně projevují individuálními hudebními
dovednostmi - sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými,
hudebně tvořivými a poslechovými.
Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svěj individuální hlasový potenciál při sólovém, skupinovém i
sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při souborové hře a doprovodu zpěvního projevu,
své pohybové dovednosti při tanci a pohybovém doprovodu hudby
a v neposlední řadě je mu dána příležitost „interpretovat“ hudbu podle svého individuálního zájmu a zaměření.
Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu v
souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků. Obsahem Instrumentálních činností je
hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební reprodukci i produkci. Obsahem Hudebně pohybových
činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest. Obsahem Poslechových činností je
aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i
funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat.
Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem
poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází
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zejména z porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti žáka a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity
a prožitky. Výtvarná výchova přistupuje k vizuálně obraznému vyjádření (a to jak samostatně vytvořenému, tak
přejatému) nikoliv jako k pouhému přenosu reality, ale jako k prostředku, který se podílí na způsobu jejího
přijímání a zapojování do procesu komunikace.
V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech - tvorbě, vnímání a
interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost,
fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky (dále jen
prostředky) nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových
médiích. Tvůrčími činnostmi (rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity a ověřováním
komunikačních účinků) založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné
pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace.
Obsahem Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které umožňují žákovi rozvíjet schopnost rozeznávat podíl
jednotlivých smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv této zkušenosti na výběr a uplatnění vhodných
prostředků pro její vyjádření. Obsahem Uplatňování subjektivity jsou činnosti, které vedou žáka k uvědomování
si a uplatňování vlastních zkušeností při tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření. Obsahem
Ověřování komunikačních účinků jsou činnosti, které umožňují žákovi utváření obsahu vizuálně obrazných
vyjádření v procesu komunikace a hledání nových i neobvyklých možností pro uplatnění výsledků vlastní tvorby,
děl výtvarného umění i děl dalších obrazových médií.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
- pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku
komunikace
- chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součástí lidské existence; k učení se
prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k
rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevu a potřeb a k utváření hierarchie hodnot
- spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších
sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a
minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých
skupin, národě a národností
- uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k možnosti aktivního
překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života
- zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování
osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě

5.7.1 Hudební výchova
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

1

1

1

1

1

1

1

1

9. ročník

Charakteristika předmětu
Předmět Hudební výchova se vyučuje v 1. - 8. ročníku po jedné hodině týdně.
Výuka probíhá v odborné učebně hudební výchovy, kde je k dispozici klavír, soubor Orffových nástrojů, hudební
tabule, obrazové materiály českých i světových skladatelů, poslechové CD nahrávky a pomůcky pro výuku
hudební nauky. Do hodin hudební výchovy zařazujeme i karaoke (zpěv na mikrofon).
Dalšími organizačními formami jsou návštěvy koncertů, hudebních představení, vánoční besídka žáků, pěvecká
soutěž a mimoškolní aktivita v podobě pěveckého kroužku, který 2x ročně pořádá koncerty a vystupuje i na
jiných kulturních akcích.
Hudební výchova je rozčleněna do těchto oblastí:
- vokální činnosti
- instrumentální činnosti
- hudebně pohybové činnosti
- poslechové činnosti
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Učební osnovy
5.7.1 Hudební výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

- nauka
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Cílem hudební výchovy je:
- probudit v žácích zájem o hudbu a o dění, které se hudby dotýká
- motivovat žáky k tomu, aby rády zpívaly
- pomocí hudebních her a rytmických cvičení získat u žáků představu o rytmu
- naučit žáky pohybem reagovat na znějící hudbu
- seznámit žáky s jednoduchými hudebními nástroji a hudebně výrazovými prostředky
- naučit žáky orientovat se v notovém záznamu melodie
- vést žáky k poznávání nejrůznějších hudebních období, skladatelů a jejich tvorby, hudebních stylů a žánrů
minulosti i současnosti
- učinit z žáků pozorné a vnímavé diváky hudebních produkcí

Společné výchovné vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí
Kompetence k učení
- žák rozvíjí zájem o hudbu, vyhledává informace o hudbě
- žák se seznamuje s užívanými termíny, znaky, symboly
- vytváří si komplexnější pohled na nejrůznější společenské a kulturní jevy
- učí se srovnávat, kriticky posuzovat vlastní výsledky
- vnímá umělecké slohy a díla v jejich historickém kontextu
- rozvíjí tvořivost osvojováním různých hudebních technik
- získává pohled na umění jako na způsob poznávání světa
Kompetence k řešení problémů
- žák je schopen vytvořit si názor na to, co je vkusné a nevkusné, rozliší kýč od kvalitní hudby
- vyhledává vazby mezi jednotlivými žánry na základě podobnosti a odlišnosti
- využívá získané vědomosti, dovednosti a zkušenosti
- kriticky myslí při posuzování uměleckého díla i při vlastní tvorbě
Kompetence komunikativní
- žák získává vztah k umění poslouchat a naslouchat, udržuje pozorné ticho, nezasahuje do projevu druhého
- přistupuje k umění a kultuře jako ke způsobu dorozumívání
- dokáže reprodukovat vlastními slovy své pocity
- dbá na pečlivou výslovnost při zpěvu
- rozvíjí hlasovou kulturu, pracuje s dechem
Kompetence občanské
- žák se učí kultuře projevu, zdokonaluje umění naslouchat
- získává pozitivní vztah k uměleckým dílům, k tradicím a kulturně-historickému dědictví
- seznamuje se s pojmem vlastenectví, učí se o významných osobnostech národa
- respektuje kulturní hudební odlišnosti v rámci vlasti i celé Evropy
- dokáže zhodnotit kulturní akci a vybrat si z nabídky kulturních akcí
- získává zájem o kulturní dění
Kompetence sociální a personální
- žák spolupracuje ve skupině
- vytváří si pozitivní představu o sobě samém, je si vědom vlastních předností a nedostatků
- má k dispozici dostatečné množství podnětů pro vytváření potřeby pohybovat se v oblasti umění
- má prostor pro osobité hudební projevy
- vzájemně naslouchá
Kompetence pracovní
- žák si osvojuje hudební techniky a hru na nejrůznější hudební nástroje
- učí se využívat hudební znalosti získané na základní škole pro svůj vlastní rozvoj
- osvojuje si manipulaci s různými typy hudebních nástrojů, šetrně s nimi zachází
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Učební osnovy
5.7.1 Hudební výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

Průřezová témata pokrývaná předmětem
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Tématické okruhy
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Tématické okruhy
Rozvoj schopností poznávání
Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita
Komunikace
Kooperace a kompetice
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Tématické okruhy
Fungování a vliv médií ve společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Tématické okruhy
Vztah člověka k prostředí

1. ročník
1 týdně, P

1. Vokální činnosti
Očekávané výstupy
žák:
• dovede zpívat dle svých schopností
• zřetelně vyslovuje
• dbá na správné dýchání a držení těla
• dokáže vytleskat rytmus

Průřezová témata

Učivo
Pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti - dýchání,
výslovnost)
Hudební rytmus
Hudební hry

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

Výtvarná výchova

1. ročník
Písmenkář
literatura

materiály, pomůcky

1. ročník
Kresba
didaktická technika
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Učební osnovy
5.7.1 Hudební výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

1. ročník

2. Instrumentální činnosti
Očekávané výstupy
žák:
• využívá některé jednoduché nástroje k doprovodné hře
• dovede poznat některé hudební nástroje podle zvuku
• dovede rytmizovat a melodizovat jednoduché texty dle
svých schopností

Průřezová témata

literatura

Učivo
Hudební nástroje
Hra na hudební nástroje Orffova instrumentáře
Hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď)

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

3. Hudebně pohybové činnosti
Očekávané výstupy
žák:
• reaguje pohybem na znějící hudbu dle svých schopností
• zná a provádí hudebně pohybové písně

Průřezová témata

Učivo
Pohybové vyjádření hudby
Hudebně pohybové písně
Pohybová improvizace

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

Prvouka

1. ročník
Činnost ovlivňující úroveň
pohybových dovedností
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

1. ročník
Rozmanitost přírody

ostatní

4. Poslechové činnosti
Očekávané výstupy
žák:
• seznámí se s hudbou pochodovou a ukolébavkou
• seznámí se s hudbou vokální, instrumentální a vokálně
instrumentální

Průřezová témata

literatura

Učivo
Ukolébavka
Pochod
Ukázky hudby vokální, instrumentální a vokálně
instrumentální

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní
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Učební osnovy
5.7.1 Hudební výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

2. ročník

2. ročník
1 týdně, P

1. Vokální činnosti
Očekávané výstupy
žák:
• rozlišuje rytmus pomalý a rychlý, melodii stoupavou a
klesavou, zeslabování a zesilování
• vytleská rytmus podle říkadel a písní
• rozlišuje noty, pomlky, takty v notovém zápisu
• zazpívá jednoduché lidové a umělé písně

Učivo
Pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová
hygiena, dynamicky odlišný zpěv, rozšiřování hlasového
rozsahu)
Hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 a 3/4 taktu)
Jednohlas, kánon
Zpěv lidových i umělých písní

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita
Komunikace

Český jazyk a literatura

přesahy z učebních bloků:

2. ročník
Čtení

Kooperace a kompetice
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Instrumentální činnosti
Očekávané výstupy
žák:
• doprovodí lidovou píseň na jednoduché hudební nástroje
• používá hudební nástroje Orffova instrumentáře

Průřezová témata

Učivo
Hra na hudební nástroje Orffova instrumentáře
Rytmizace, hudební hry (dialog, echo)
Hudební improvizace

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita
Komunikace
Kooperace a kompetice
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

3. Hudebně pohybové činnosti
Očekávané výstupyUčivo
žák:Taktování, pohybový doprovod znějící hudby (2/4 takt)
Pohybové vyjádření hudby (pohybová improvizace)• dovede se pohybovat podle
daného rytmu, při tanci tleskat
a do pochodu bubnovat
• pohybově vyjádří hudbu, zpěv s tancem
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Učební osnovy
5.7.1 Hudební výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

2. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita
Komunikace

Tělesná výchova

Tělesná výchova

2. ročník
Činnost ovlivňující úroveň
pohybových dovedností

2. ročník
Činnost ovlivňující úroveň
pohybových dovedností

Kooperace a kompetice
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

4. Poslechové činnosti
Očekávané výstupy
žák:
• pozná a rozlišuje hudební nástroje podle zvuku (klavír,
trubka, flétna, housle)
• rozlišuje lidovou a umělou píseň
• seznámí se s vybranými skladbami klasiků

Průřezová témata

literatura

Učivo
Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální,
lidský hlas
Hudební výrazové prostředky
Hudební styly (pochod, tanec, ukolébavka)
Poznávání hudebních nástrojů (klavír, housle, kytara, flétna)

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

5. Nauka
Očekávané výstupy
žák:
• zná pojmy notová osnova, houslový klíč
• zapíše hudební abecedu C1 - C2

Průřezová témata

literatura

Učivo
Notová osnova, houslový klíč, noty
Pomlka celá, půlová

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní
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Učební osnovy
5.7.1 Hudební výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

3. ročník

3. ročník
1 týdně, P

1. Vokální činnosti
Očekávané výstupy
žák:
• dbá na správné dýchání při zpěvu
• vytleská 2/4 a 3/4 takt
• pozná stoupavou a klesavou melodii
• naučí se zpívat vybrané písně lidové i umělé
• volně nastoupí opěrnou píseň v durové tónině

Učivo
Pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová
hygiena, dynamicky odlišný zpěv, rozšiřování hlasového
rozsahu)
Hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 a 3/4 taktu)
Jednohlas, počátek dvojhlasu, kánon
Karaoke

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita
Komunikace

Český jazyk a literatura

přesahy z učebních bloků:

3. ročník
Čtení

Kooperace a kompetice
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Instrumentální činnosti
Očekávané výstupy
žák:
• doprovodí jednoduché písně na hudební nástroje
• rozlišuje nástroje dechové a smyčcové, uvede příklad

Průřezová témata

Učivo
Hra na hudební nástroje Orffova instrumentáře, doprovod
jednoduchých písní
Rytmizace, hudební hry, improvizace

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita
Komunikace
Kooperace a kompetice

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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Učební osnovy
5.7.1 Hudební výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

3. ročník

3. Hudebně pohybové činnosti
Očekávané výstupy
žák:
• rozliší rytmus polky a valčíku
• podle chůze dvoudobé a třídobé se naučí polkový a
valčíkový krok
• pohybově vyjadřuje znějící hudbu

Učivo
Taktování, pohybový doprovod znějící hudby (2/4 takt)
Vyjádření hudební nálady (pohybová improvizace)
Chůze dvoudobá a třídobá

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace

Tělesná výchova

Kreativita
Komunikace
Kooperace a kompetice

literatura

přesahy z učebních bloků:

3. ročník
Činnosti podporující pohybové
učení

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

4. Poslechové činnosti
Očekávané výstupy
žák:
• zná některá díla B. Smetany a A. Dvořáka
• poslechem rozezná hudební nástroje
• pozná hudbu vážnou, slavnostní, pochodovou, taneční
• pozná hymnu ČR a rozumí smyslu textu

Průřezová témata

literatura

Učivo
Hudební výrazové prostředky, hudební prvky (pohyb
melodie, rytmus)
Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální,
lidský hlas
Poznávání dalších hudebních nástrojů (trubka, klarinet,
lesní roh)
Hudba pochodová, taneční, ukolébavka

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

5. Nauka
Očekávané výstupy
žák:
• pojmenuje části notové osnovy
• rozliší a přečte z notového zápisu takt 2/4 a 3/4
• zapíše notu celou, půlovou, čtvrťovou a noty C1 - C2

Průřezová témata

literatura

Učivo
Notová osnova, houslový klíč
Notový zápis taktu 2/4 a 3/4
Noty
Hudební abeceda

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní
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Učební osnovy
5.7.1 Hudební výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

4. ročník

4. ročník
1 týdně, P

1. Vokální činnosti
Očekávané výstupy
žák:
• naučí se další lidové i umělé písně
• dbá na správné dýchání
• pozná v notovém záznamu písně dynamická znaménka p,
mf, f a používá je při zpěvu
• zpívá opěrné písně vedlejších stupňů durové tóniny (2., 4.
a 6. stupeň)

Průřezová témata

Učivo
Pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová
hygiena)
Hudební rytmus (realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu)
Jednohlas, dvojhlas, kánon
Vokální improvizace
Grafický záznam vokální hudby, orientace v notovém
záznamu
Karaoke

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita
Komunikace
Kooperace a kompetice
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Instrumentální činnosti
Očekávané výstupy
žák:
• doprovodí písně na rytmických nástrojích
• rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, klávesové a bicí,
uvede příklad

Průřezová témata

Učivo
Hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, témat,
jednoduchých skladbiček pomocí nástrojů Orffova
instrumentáře)
Rytmizace, hudební improvizace, hudební hry

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita
Komunikace
Kooperace a kompetice
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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ostatní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.7.1 Hudební výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

4. ročník

3. Hudebně pohybové činnosti
Očekávané výstupy
žák:
• pohybově vyjadřuje hudbu
• zdokonaluje krok polkový a valčíkový

Učivo
Taktování, pohybový doprovod znějící hudby (3/4 a 4/4 takt,
valčík, menuet)
Pohybové vyjádření hudby (pantomima, improvizace)

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace

Tělesná výchova
4. ročník
Činnost ovlivňující úroveň
pohybových dovedností

Kreativita
Komunikace
Kooperace a kompetice

literatura

přesahy z učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

4. Poslechové činnosti
Očekávané výstupy
žák:
• pamatuje si nejdůležitější údaje o životě a díle B.
Smetany, A. Dvořáka a L. Janáčka
• poslouchá vybrané skladby
• pozná písně ve 2/4 a 3/4 taktu
• pozná opakující se téma v poslouchané skladbě

Průřezová témata

Učivo
Hudební výrazové prostředky
Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální,
lidský hlas
Hudební styly a žánry (hudba pochodová, taneční,
ukolébavka)
Hudební formy (malá a velká písňová)
Interpretace hudby

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Vlastivěda
4. ročník
Místo, kde žijeme. Naše vlast 1.
část
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

5. Nauka
Očekávané výstupy
žák:
• zná pojmy repetice, houslový klíč
• napíše stupnici C dur
• rozlišuje délky not a zapíše je do notové osnovy

Průřezová témata

literatura

Učivo
Základní hudební pojmy (houslový klíč, hodnoty not,
repetice)
Zápis taktu 2/4, 3/4 a 4/4
Stupnice C dur

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní
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Učební osnovy
5.7.1 Hudební výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

5. ročník

5. ročník
1 týdně, P

1. Vokální činnosti
Očekávané výstupy
žák:
• zazpívá jednohlasé písně, případně jednoduché dvojhlasé
písně
• naučí se vybrané písně z pohádek a dětských filmů
• zazpívá hymnu ČR
• dbá na správné dýchání

Průřezová témata

Učivo
Pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová
hygiena)
Hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 , 3/4 a 4/4 taktu)
Dvojhlas, počátky vícehlasu
Intonace, vokální improvizace
Grafický záznam vokální hudby, orientace v notovém
záznamu
Karaoke
Legato

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita
Komunikace
Kooperace a kompetice
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Instrumentální činnosti
Očekávané výstupy
žák:
• doprovodí písně na rytmické a melodické hudební
nástroje
• rozdělí hudební nástroje na strunné, dechové, bicí, pozná
jejich nástrojové zástupce
• seznámí se s hudebními nástroji v symfonickém orchestru

Průřezová témata

Učivo
Hra na hudební nástroje Orffova instrumentáře
Rytmizace, melodizace a stylizace
Tvorba hudebního doprovodu
Další hudební nástroje

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita
Komunikace
Kooperace a kompetice
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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Učební osnovy
5.7.1 Hudební výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

5. ročník

3. Hudebně pohybové činnosti
Očekávané výstupy
žák:
• pohybově vyjadřuje nálady
• seznámí se s relaxační hudbou
• zatančí valčík, polku, menuet

Učivo
Taktování, pohybový doprovod znějící hudby (2/4, 3/4 a 4/4
takt, polka, valčík, menuet)
Pohybová improvizace, pantomima

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita

Tělesná výchova

přesahy z učebních bloků:

5. ročník
Činnost ovlivňující úroveň
pohybových dovedností

Komunikace
Kooperace a kompetice
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

4. Poslechové činnosti
Očekávané výstupy
žák:
• poslouchá vybrané skladby některých významných
skladatelů (B. Smetana, A. Dvořák, J. S. Bach, W. A.
Mozart)
• pozná pochod, polku, valčík, ukolébavku
• orientuje se v hudební formě rondo
• zná původ státní hymny ČR

Průřezová témata

Učivo
Hudební výrazové prostředky
Hudba vokální, instrumentální a vokálně instrumentální,
lidský hlas, hudební nástroj
Hudební styly a žánry (pochod, tanec, ukolébavka)
Hudební formy (rondo, variace)
Interpretace hudby

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Vlastivěda
5. ročník
Lidé a čas. Obrazy z novějších
českých dějin
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

5. Nauka
Očekávané výstupy
žák:
• zapíše a čte noty v rozsahu C1 - C2
• orientuje se v notovém zápise, pozná repetici, zná její
význam

Průřezová témata

literatura

Učivo
Stupnice C dur
Repetice, basový klíč

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní
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Učební osnovy
5.7.1 Hudební výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

5. ročník

6. ročník
1 týdně, P

1. Vokální činnosti
Očekávané výstupy
žák:
• dokáže podle svých individuálních dispozic intonačně
čistě a rytmicky zpívat v jednohlase, popř. dvojhlase
• slovně charakterizuje rozdíl mezi stupnicí a tóninou
• orientuje se v jednoduchém notovém zápisu

Průřezová témata

Učivo
Hlasová hygiena, intonační cvičení - vzestupná a sestupná
řada tónů
Zpěv jednohlasu v dur i moll, dvojhlas
Sjednocování hlasového rozsahu dle individuálních
schopností a dovedností
Vyhledávání rytmu v zápisu písně
Karaoke

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita
Komunikace
Kooperace a kompetice
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Instrumentální činnosti
Očekávané výstupyUčivo
žák:Reprodukce písní s důrazem na první a druhou dobu taktu
Rytmické hádanky, ozvěny, hra na tělo• správně rytmicky doprovází jednoduchou píseň na
Orffovy
Rytmické hudební formy - pochod, polka, valčíknástroje
Jednoduchá písňová forma• rozvíjí rytmické cítění a rytmickou paměť
• dokáže vytvořit vlastní rytmické motivy, předehry, mezihry
a dohry
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita
Komunikace
Kooperace a kompetice
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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Učební osnovy
5.7.1 Hudební výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

6. ročník

3. Hudebně pohybové činnosti
Očekávané výstupy
žák:
• pohybem vyjadřuje pochodový, polkový a valčíkový
rytmus
• taktuje 2/4 a 3/4 takt
• dokáže pohybem vyjádřit obsah písně

Učivo
Pochod, polka, valčík
Hra na dirigenta a orchestr
Dramatizace písní

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace

Tělesná výchova

Tělesná výchova

Kreativita
Komunikace
Kooperace a kompetice

literatura

6. ročník
Průpravná, kondiční, koordinační,
kompenzační, relaxační,
vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení

materiály, pomůcky

didaktická technika

6. ročník
Rytmická a kondiční gymnastika

ostatní

4. Poslechové činnosti
Očekávané výstupy
žák:
• sluchem rozliší zvuk vybraných hudebních nástrojů a
dovede je pojmenovat
• rozliší skladbu vokální a instrumentální, muzikál, operu,
operetu
• seznámí se s obdobím baroka a klasicismu
• pozná vybrané skladby některých významných skladatelů

Průřezová témata

literatura

Učivo
Rozdělení hudebních nástrojů do skupin
Píseň lidová, umělá, vokální, instrumentální
Muzikál, opera, opereta
Symfonie, koncert
W. A. Mozart, L. van Beethoven
B. Smetana, A. Dvořák
Hudební představení

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

5. Nauka
Očekávané výstupyUčivo
žák:Stupnice durová a mollová
Zápis not v houslovém i basovém klíči• pozná podle zápisu i sluchem
stupnici durovou a mollovou
Předznamenání
• zná pojmy křížek, béčko
Akord
• zapíše akord v notové osnově
Průřezová témata

literatura

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

227

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.7.1 Hudební výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

7. ročník

7. ročník
1 týdně, P

1. Vokální činnosti
Očekávané výstupy
žák:
• při zpěvu využívá správné pěvecké návyky
• podle individuálních dispozic zpívá intonačně čistě a
rytmicky přesně
• naučí se další vybrané písně populární hudby (muzikál,
písně z pohádek a dětských filmů)

Průřezová témata

Učivo
Lidové a umělé písně, dynamika, melodie, rytmus
Zpěv jednohlasu a dvojhlasu v dur i moll
Karaoke

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita
Komunikace
Kooperace a kompetice

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Instrumentální a pohybové činnosti
Očekávané výstupy
žák:
• pohybem reaguje na znějící hudbu s využitím
jednoduchých gest a tanečních kroků
• doprovodí jednoduché lidové i umělé písně na hudební
nástroje

Učivo
Instrumentální a pohybové činnosti prolínají do ostatních
hudebních činností v průběhu celého školního roku
Taktování, taneční kroky, vlastní pohybové ztvárnění
Polka, valčík, mazurka
Moderní tanec
Doprovod písní s využitím jednoduchých hudebních nástrojů

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita

Tělesná výchova

přesahy z učebních bloků:

7. ročník
Rytmická a kondiční gymnastika

Komunikace
Kooperace a kompetice
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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Učební osnovy
5.7.1 Hudební výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

7. ročník

3. Poslechové činnosti
Očekávané výstupy
žák:
• spojuje poslech s instrumentální nebo pohybovou činností
• rozpozná hudební nástroje, jejich výrazové možnosti
• zařadí skladbu do příslušného období

Průřezová témata

Učivo
Pochod, tanec, vážná hudba k poslechu
Baroko - Vivaldi
Klasicismus - Mozart, Beethoven
Romantismus - Chopin, Schubert
Český romantismus - Smetana, Dvořák

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Dějepis

Výtvarná výchova

7. ročník
Doba husitská
literatura

materiály, pomůcky

9. ročník
Tematické práce
didaktická technika

ostatní

4. Nauka
Očekávané výstupy
žák:
• rozezná hudebně výrazové prostředky, melodii, rytmus,
tempo, dynamiku
• určí akord durový a mollový

Průřezová témata

literatura

Učivo
Stupnice G dur a D dur
Akord
Rozdělení pěveckých hlasů
Hudební výrazové prostředky

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

8. ročník
1 týdně, P

1. Vokální činnosti
Očekávané výstupy
žák:
• dodržuje správné pěvecké návyky a hlasovou hygienu
• zpívá intonačně čistě, rytmicky přesně, respektuje
dynamiku
• používá k doprovodu písně hudební nástroje
• zazpívá lidový dvojhlas
• seznámí se s charakteristickými prvky džezové hudby

Učivo
Hlasová a rytmická cvičení
Zpěv lidových a umělých písní
Písně divadel malých forem (Semafor - Šlitr, Suchý;
Osvobozené divadlo - Ježek, Voskovec, Werich)
Trampská píseň s doprovodem kytary
Karaoke
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Učební osnovy
5.7.1 Hudební výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita
Komunikace

Český jazyk a literatura

přesahy z učebních bloků:

8. ročník
Hlavní vývojová období národní a
světové literatury, významní
představitelé

Kooperace a kompetice
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Instrumentální a pohybové činnosti
Očekávané výstupy
žák:
• pohybem vyjadřuje různé taneční rytmy
• podle individuálních dispozic vytleská obtížnější rytmus
• tvoří jednoduché doprovody

Učivo
Instrumentální a pohybové činnosti prolínají do ostatních
hudebních činností v průběhu celého školního roku
Taktování, taneční kroky, vlastní pohybové ztvárnění
Polka, valčík, mazurka, jive, cha-cha
Výběr skladeb s výrazně odlišným tempem a rytmem
(ragtime, swing, blues)
Vlastní instrumentální tvorba

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita

Tělesná výchova

Tělesná výchova

Komunikace
Kooperace a kompetice
literatura

8. ročník
Průpravná, kondiční, koordinační,
kompenzační, relaxační,
vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení

materiály, pomůcky

8. ročník
Rytmická a kondiční gymnastika

didaktická technika

ostatní

3. Poslechové činnosti
Očekávané výstupy
žák:
• postihuje rytmické, dynamické a výrazové změny v
hudebním proudu
• sluchem rozliší základní vlastnosti tónů
• pojmenuje vybrané hudební formy
• seznámí se s dalšími vybranými skladbami významných
hudebních skladatelů
• pozná vybrané muzikálové melodie a jejich autory

Průřezová témata

Učivo
Poslech různých hudebních žánrů, srovnávání
Baroko - Vivaldi, Bach, Handel
Klasicismus - Haydn, Mozart
Romantismus - Chopin, Schubert, Čajkovskij
Český romantismus - Smetana - Má vlast
Česká hudba 20. století - Janáček, Martinů
Jazz
Populární hudba
Muzikál

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Dějepis
8. ročník
Baroko
Umělecké směry II. poloviny 19.
století
9. ročník
Svět po I. světové válce
Život ve II. polovině 20. století
Výtvarná výchova

Tematické práce
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Učební osnovy
5.7.2 Výtvarná výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

8. ročník
materiály, pomůcky

literatura

didaktická technika

ostatní

4. Nauka
Očekávané výstupy
žák:
• zná pojem akord
• rozliší durovou a mollovou stupnici

Učivo
Akord, kytarové akordy
Durová a mollová stupnice
Interval

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Fyzika
9. ročník
Zvukové jevy

materiály, pomůcky

literatura

didaktická technika

ostatní

5.7.2 Výtvarná výchova
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

1

1

2

2

1

2

2

1

2

Charakteristika předmětu
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VÝTVARNÁ VÝCHOVA - I. stupeň
Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 1., 2. a 5. ročníku 1 hodinu a v 3.
a 4. ročníku 2 hodiny týdně.
Žáci pracují v kmenové třídě nebo v terénu. V hodinách při práci používají dostupného materiálu a školních
potřeb. Zařazuje se individuální i skupinové pojetí práce.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v oblasti směřuje k:
- pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku
komunikace
- chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence; k učení se
prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy;
k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a potřeb a k utváření hierarchie hodnot
- spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších
sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti
a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností
- uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k možnosti aktivního
překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života
- zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování
osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě

Společné výchovné vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí
Kompetence k učení
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- žáci zaujímají aktivní postoj k samostatnému pozorování a vnímání reality, k řešení výtvarných problémů
- žáci využívají poznatky v různých výtvarných činnostech
- žáci zaujímají a vyjadřují svůj postoj k vizuálně obraznému vyjádření
Kompetence k řešení problémů
- žáci zaujímají aktivní postoj k tvořivému přístupu při řešení výtvarných úkolů
- žáci samostatně kombinují vizuálně obrazné elementy k dosažení obrazných vyjádření
- žáci přemýšlí o různorodosti interpretací téhož vizuálně obrazného vyjádření a zaujímají k nim svůj postoj
- žáci využívají získaná poznání při vlastní tvorbě
Kompetence komunikativní
- žáci se zapojují do diskuse
- žáci respektují názor jiných
- žáci pojmenovávají vizuálně obrazné elementy, porovnávají je, oceňují vizuálně obrazná vyjádření
- žáci si obohacují slovní zásobu o některé odborné termíny z výtvarné oblasti
Kompetence sociální a personální
- žáci umí tvořivě pracovat ve skupině
- žáci si umí vzájemně pomáhat
- žáci respektují výtvarné vyjádření spolužáků
Kompetence pracovní
- žáci užívají vizuálně obrazné techniky
- žáci dodržují hygienická a bezpečnostní pravidla
- žáci využívají návyky a znalosti v další praxi
Kompetence občanské
- žáci s porozuměním respektují estetické požadavky na životní prostředí
- žáci si vytvářejí postoje k výtvarným dílům

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VÝTVARNÁ VÝCHOVA - II. stupeň
V předmětu Výtvarná výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura.
Výtvarná výchova se vyučuje v jednotlivých třídách a v plenéru. Pro jednotlivé ročníky je týdně hodinová dotace
rozdělena takto: 6. roč. – 2hod., 7. roč. – 2hod., 8. roč. – 1hod. a 9. – 2hod. Podle podmínek používáme běžně
dostupné pomůcky. Každoročně se účastníme různých výtvarných soutěží, výstav a prezentací. Pravidelně
pořádáme vánoční jarmark. K dispozici je i výtvarný kroužek.
Cílové zaměření vyučovacího předmětu:
- práce s vizuálně obraznými znakovými systémy
- rozvoj tvůrčí činnosti, smyslové citlivosti a uplatňování subjektivity
- přístup k uměleckému procesu v jeho celistvosti
- chápání uměleckého procesu jako způsobu poznání a komunikace
- užívání různých uměleckých vyjadřovacích prostředků včetně nejnovějších informačních a komunikačních
technologií
- rozvoj představivosti, fantazie a výtvarného myšlení
- ztvárnění konkrétního i abstraktního tématu základními výtvarnými výrazovými prostředky
- získávání představy o historickém vývoji výtvarného umění
- vytváření vstřícného a podnětného prostředí pro vlastní tvorbu žáků a prezentace jejich práce (nástěnky,
výzdoba třídy, školy, prezentace na veřejnosti,...)
- využívání získaných poznatků a dovedností pro život

Společné výchovně vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
Žák:
• se učí prostřednictvím vlastní tvorby i tvorby svých spolužáků
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• při své tvorbě poznává vlastní pokroky a při konečném výstupu si dokáže zpětně uvědomit problémy související
s realizací
• si při teoreticky zaměřených hodinách vytváří takové učební materiály, aby je mohl dále využívat pro své
vlastní učení
• vnímá umělecké slohy a díla v jejich historickém kontextu
• zprostředkovaně pohlíží na umění a kulturu jako na způsob poznávání světa
• rozvíjí svoji tvořivost aktivním osvojováním různých výtvarných technik
Kompetence k řešení problémů
Žák:
• vyhledává vazby mezi druhy umění a uměleckými žánry na základě podobnosti jejich znaků a témat, která jsou
jimi zpracovávána
• při zadání úkolu rozpozná výtvarný problém a hledá nejvhodnější způsob řešení
• pomocí kritického myšlení posuzuje umělecká díla i vlastní tvorbu
Kompetence komunikativní
Žák:
• při práci ve skupině dokáže vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a tolerovat názor druhých
• se zapojuje do diskuse o dojmu z uměleckého díla
• přistupuje k umění a kultuře jako ke způsobu dorozumívání
Kompetence sociální a personální
Žák:
• respektuje pravidla při práci v týmu, dodržuje je a svou pracovní činností kladně ovlivňuje kvalitu práce
• se podílí na utváření příjemné pracovní atmosféry, jedná ohleduplně a v případě potřeby poskytne pomoc nebo
o ni požádá
Kompetence občanské
Žák:
• vytváří plakáty a upoutávky, kterými prezentuje školu
• respektuje názor druhých
• prezentuje výsledky své práce a účastní se výtvarných soutěží
• respektuje a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní smysl pro kulturu
a tvořivost
Kompetence pracovní
Žák:
• se koncentruje na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržuje vymezená pravidla
• si vytváří pozitivní vztah k manuálním činnostem
• dodržuje při práci s výtvarným materiálem hygienická pravidla
• využívá osvojených výtvarných technik

Průřezová témata pokrývaná předmětem
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Tématické okruhy
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
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Tématické okruhy
Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Tématické okruhy
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Tématické okruhy
Fungování a vliv médií ve společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Tématické okruhy
Ekosystémy
Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Tématické okruhy
Kulturní diference
Lidské vztahy

1. ročník
1 týdně, P

1. Malba
Očekávané výstupy
žák:
• zvládne jednoduchou techniku malby vodovými barvami,
temperami, suchým pastelem na úrovni žáka 1. třídy
• interpretuje podle svých schopností různá vizuálně
obrazná vyjádření

Učivo
Malba vodovými barvami, temperami a suchým pastelem
Kolorovaná malba
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1. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

Matematika

1. ročník
Slabikář

1. ročník
Základní rovinné útvary
Prvouka
Lidé kolem nás
Rozmanitost přírody
Člověk a jeho zdraví
Tělesná výchova
Činnost ovlivňující úroveň
pohybových dovedností

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Kresba
Očekávané výstupy
žák:
• zvládne kresbu dřívkem, špejlí, rudkou, uhlem na úrovni
svého věku
• dovede kreslit pastelkami a voskovkami dle svých
schopností
• projevuje vlastní životní zkušenosti v tvorbě

Průřezová témata

Učivo
Kresba pastelkami, voskovkami, rudkou, uhlem, dřívkem,
špejlí
Kolorovaná kresba

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

1. ročník
Písmenkář
Prvouka

1. ročník
Písmenkář
Matematika

Lidé kolem nás
Hudební výchova

Tělesa
Číselný obor do 20

Vokální činnosti
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

3. Modelování
Očekávané výstupy
žák:
• modeluje z plastelíny, z moduritu a z hmoty "DAS" dle
svých schopností
Průřezová témata

Učivo
Modelování jednoduchých výrobků z plastelíny a hmoty
"DAS"
Dotváření výrobků z hmoty "DAS"

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

Pracovní výchova

1. ročník
Písmenkář

1. ročník
Práce s drobným materiálem
Matematika
Tělesa

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní
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1. ročník

4. Další výtvarné techniky
Očekávané výstupy
žák:
• zvládne jednoduchou koláž
• dovede výtvarně zpracovat přírodní materiál (nalepuje,
dotváří, otiskuje, atd.) dle svých schopností
• seznámí se z netradiční výtvarnou technikou

Průřezová témata

literatura

Učivo
Papírová koláž
Netradiční techniky
Dotváření přírodnin

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

5. Ilustrátoři dětské knihy
Očekávané výstupy
žák:
• seznámí se s ilustracemi některých dětských ilustrátorů
• zná rozdíl mezi maňáskem a loutkou

Průřezová témata

literatura

Učivo
Ilustrátoři dětských knih:
J. Lada
A. Ladová
O. Sekora
J. Trnka
H. Zmatlíková
Maňásek, loutka

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

1. ročník
Počteníčko

1. ročník
Počteníčko

materiály, pomůcky

didaktická technika

2. ročník
1 týdně, P
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2. ročník

1. Malba
Očekávané výstupyUčivo
žák:Tematické práce
Lidské a zvířecí postavy, předměty• používá vodové a temperové
barvy, voskové a suché
Ztvárnění nálady a fantaziepastely
Práce dle předlohy a představy• vyjadřuje barvou své pocity, nálady
a fantazie
Experimentování s barvou
• uspořádává objekty do jednoduchých celků
Světlá a tmavá plocha
• uplatňuje jednoduché světlostní rozdíly ploch
• uplatňuje základní prporční poměry v rámci ztvárňovaných
celků
• uspořádává objekty do jednoduchých celků
• vybírá objekty pro ztvárnění v rámci jednoduchých celků
• pojmenuje základní a doplňkové barvy
• používá jiné techniky při práci s barvou
Průřezová témata

literatura

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

2. Kresba
Očekávané výstupy
žák:
• používá rudku, tužku, uhel, dřívko, špejli, křídu
• zpřesňuje vedení linií při ztvárňování daných objektů

Průřezová témata

Učivo
Tematické práce.
Lidské a zvířecí postavy, předměty.
Linie - přítlak a odlehčení.
Hra s linií.
Velmi jednoduché proporční záležitosti, osová souměrnost
v praxi.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Matematika
2. ročník
Geometrie

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

3. Techniky plastického vyjádření
Očekávané výstupy
žák:
• používá modelínu, popř. jinou hmotu
• používá přírodniny, papír a jiné materiály jako prostředek
výtvarného vyjádření
• zpřesňuje proporční poměry modelovaných částí daného
objektu

Průřezová témata

Učivo
Náměty z přírody.
Jednoduché předměty sloužící člověku.
Velmi jednoduchý obytný prostor.
Postavy.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Matematika
2. ročník
Geometrie

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní
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2. ročník

4. Další výtvarné techniky
Očekávané výstupy
žák:
• používá přírodniny, papír a jiné materiály jako prostředek
výtvarného vyjádření
• používá jednoduchou koláž, frotáž, tisk, otisk

Průřezová témata

literatura

Učivo
Vytváření esteticky působivých objektů kombinací různých
výtvarných technik - shlukování materiálů, koláž, frotáž,
otisk, vyškrabávání, ...

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

5. Ilustrátoři dětské knihy
Očekávané výstupy
žák:
• popisuje některé ilustrace

Učivo
Ilustrátoři dle používané čítankové a mimočítankové četby pokračování

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura
2. ročník
Čtení
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

6. Utváření osobního postoje
Očekávané výstupy
žák:
• vybere požití výtvarné techniky
• předvádí práci tzv. libovolnou technikou

Průřezová témata

literatura

Učivo
Individuální výtvarné pojetí
Ztvárnění všeho ze života, volba konkrétní práce přiměřeně
k věku žáků a mentalitě třídy (lidé, příroda, budovy,
technika, nálady, pocity, fantazie - dle předloh a představ)
přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

7. Dekorativní práce
Očekávané výstupy
žák:
• řadí jednoduché lineární a geometrické prvky v pásu a v
ploše
Průřezová témata

Učivo
Dekorativní pás
Kompozice kruhových obrazců
Vodorovné a svislé řazení prvků

přesahy do učebních bloků:
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2. ročník
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

3. ročník
2 týdně, P

1. Malba
Očekávané výstupy
žák:
• pojmenuje základní a doplňkové barvy a jejich odstíny
• používá míchání barev pod vedením učitele
• vyjadřuje barvou své pocity, nálady a fantazie
• uspořádává objekty do celků
• uplatňuje světlostní rozdíly
• zpřesňuje proporční poměry u částí i celků ztvárňovaných
objektů
• ztvárňuje jednoduchý detail
• používá k malbě tradičních i netradičních prostředků
(štětce, hadřík, ...)

Průřezová témata

Učivo
Tematické práce
Lidské a zvířecí postavy, předměty
Experimentování s barvou
Ztvárnění nálady a fantazie
Práce dle předlohy a představy
Světlá a tmavá plocha, barevný kontrast, světlostní odstíny
barev
Umístění objektů v ploše

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk
3. ročník
Barvy, čísla 1 - 12
Nábytek
Domácí mazlíčci
Obličej
Rodina

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Kresba
Očekávané výstupyUčivo
žák:Tematické práce
Lidské a zvířecí postavy, předměty• používá pro kresbu rudku, uhel,
vhodnou tužku, pastelky,
Linie tvar jednotlivých objektů ztvárněníkřídu, dřívko, špejli, kombinuje
jejich používání
Práce dle pozorování a představy• zpřesňuje vedení linií a proporční
poměry částí kreslených
Rozmístění obrazových prvků v plošeobjektů
• zpřesňuje umístění prvků v plošeRytá linie
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk

Český jazyk a literatura

3. ročník
Nábytek
Domácí mazlíčci
Obličej

3. ročník
Čtení
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Učební osnovy
5.7.2 Výtvarná výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

3. ročník
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

3. Techniky plastického vyjádření
Očekávané výstupy
žák:
• k plastickému vyjadřování používá modelínu,
modelářskou hlínu, popř. jinou hmotu, papír i přírodniny
• zpřesňuje proporční poměry modelovaných částí daného
objektu

Průřezová témata

Učivo
Postavy lidí a zvířat, jednoduchá hračka
Jednoduchá reliéfní kompozice
Jednoduchý obytný prostor

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk
3. ročník
Nábytek
Domácí mazlíčci
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

4. Další výtvarné techniky
Očekávané výstupy
žák:
• používá koláž, frotáž, tisk, otisk
• používá kombinaci různých technik

Průřezová témata

literatura

Učivo
Vytváření esteticky působivých objektů kombinací různých
výtvarných technik - shlukování materiálů, koláž, frotáž,
otisk, vyškrabávání,....

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

5. Ilustrátoři dětské knihy
Očekávané výstupy
žák:
• přiřazuje k některým reprodukcím ilustrací jejich autory

Průřezová témata

Učivo
Ilustrátoři dle používané čítankové a mimočítankové četby pokračování

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura
3. ročník
Čtení
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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Učební osnovy
5.7.2 Výtvarná výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

3. ročník

6. Utváření osobního postoje
Očekávané výstupy
žák:
• žák předvede práci tzv. libovolnou technikou
• navrhne použití výtvarné techniky
• komunikuje o svém vlastním díle

Průřezová témata

Učivo
Individuální výtvarné pojetí - rozvíjení z 2. ročníku
Ztvárnění všeho ze života, volba konkrétní práce přiměřeně
k věku žáka a mentalitě třídy (lidé, příroda, budovy,
technika, nálady, pocity, fantazie - dle předloh, také dle
představ)

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura
3. ročník
Sloh
Anglický jazyk
Nálady, pocity, blahopřání
Rodina
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

7. Dekorativní práce
Očekávané výstupy
žák:
• k dekorativnímu řešení využívá lineární a geometrické
prvky
• rytmizuje prvky jejich střídáním

Průřezová témata

literatura

Učivo
Dekorativní motiv vtlačovaný do plastického materiálu
Dekorativní kompozice na oblé ploše

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

4. ročník
2 týdně, P
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Učební osnovy
5.7.2 Výtvarná výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

4. ročník

1. Malba
Očekávané výstupyUčivo
žák:Tematické práce
Lidské a zvířecí postavy, předměty• pozná a používá barvu hustou a
řídkou, používá kontrastu
Experimentování s barvamibarev
Světlostní rozdíly, barevný kontrast• používá míchání barev k
dosažení barvy jiné pod vedením
Dotváření neúplných částíučitele
• používá vodové a temperové barvy, voskové a suchéZtvárnění nálady a fantazie
pastely - odhaduje jejich vhodnost použitíRozmístění obrazových prvků v ploše
• vyjadřuje barvou své pocity a náladyPráce dle předlohy a představy
• experimetuje s barvou
• používá různé druhy štětců a netradiční techniky při práci
s barvou (dech, prsty, hadřík, ...)
• zpřesňuje proporční poměry částí malovaných objektů
• používá k malbě netradičních prostředků (např. hadřík...)

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Vlastivěda

Vlastivěda

4. ročník
Lidé a čas. Obrazy ze straších
českých dějin I.
literatura

materiály, pomůcky

4. ročník
Místo, kde žijeme. Naše vlast 1.
část

didaktická technika

ostatní

2. Kresba
Očekávané výstupy
žák:
• ztvárňuje zobrazované objekty rudkou, uhlem, křídou,
dřívkem, špejlí - kombinuje jejich používání
• navrhuje rozložení prvků v ploše

Průřezová témata

Učivo
Tematické práce
Lidské a zvířecí postavy
Jednoduchý detail v plošném zobrazení
Symetrie přírodních tvarů
Dotváření
Pokus o kopii ilustrace

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Vlastivěda
4. ročník
Místo, kde žijeme. Naše vlast 1.
část
Lidé a čas. Obrazy ze straších
českých dějin I.

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

3. Techniky plastického vyjádření
Očekávané výstupy
žák:
• k plastickému vyjadřování používá modelínu,
modelářskou hlínu, popř. jinou hmotu, papír i přírodniny
• zpřesňuje proporční poměry modelovaných částí daného
objektu
• používá zvětšení i zmenšení daného objektu

Průřezová témata

Učivo
Postavy lidí a zvířat
Reliéfní kompozice
Maketa jednoduché stavby
Ztvárnění užitkových předmětů

přesahy do učebních bloků:
Vlastivěda
4. ročník
Lidé a čas. Obrazy ze straších
českých dějin I.
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přesahy z učebních bloků:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.7.2 Výtvarná výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

4. ročník
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

4. Další výtvarné techniky
Očekávané výstupyUčivo
žák:Vytváření esteticky působivých objektů kombinací různých
výtvarných technik - shlukování materiálů, koláž, frotáž,• používá koláž, frotáž, tisk i otisk
otisk, vyškrabávání, mozaika, jednoduchá vitráž.
• používá kombinaci různých výtvarných technik a materiálů
Fantastické náměty.
k výtvarnému vyjádření
Průřezová témata

literatura

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

5. Ilustrátoři dětské knihy
Očekávané výstupy
žák:
• přiřazuje k některým reprodukcím ilustrací jejich autory

Průřezová témata

Učivo
Ilustrátoři dle používané čítankové a mimočítankové četby
ve 4. ročníku

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

4. ročník
Čtení
literatura

4. ročník
Čtení

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

6. Utváření osobního postoje
Očekávané výstupy
žák:
• žák předvede právi tzv. libovolnou technikou
• navrhne použití výtvarné techniky
• komunikuje na základě vlastních zkušeností
• komunikuje o svém vlastním díle

Průřezová témata

Učivo
Individuální výtvarné pojetí - rozvíjení ze 3. ročníku
Ztvárnění všeho ze života, volba konkrétní práce přiměřeně
k věku žáků a mentalitě třídy (lidé, příroda, budovy,
technika, nálady, pocity, fantazie - dle předloh, také dle
představ)

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

4. ročník
Sloh
Vlastivěda

4. ročník
Čtení
Vlastivěda

Lidé kolem nás
literatura

materiály, pomůcky

Lidé kolem nás
didaktická technika

ostatní
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Učební osnovy
5.7.2 Výtvarná výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

4. ročník

7. Dekorativní práce
Očekávané výstupy
žák:
• k dekorativnímu řešení využívá lineární, geometrické a
věcné prvky
• dekorativně řeší plochu na užitkovém předmětu

Průřezová témata

literatura

Učivo
Textilní dekorace
Dekorativní řešení plochy užitkového materiálu ( obalový
papír )
Dekorativní kompozice plochy řešená vystřihováním
a nalepováním.
Dekorativně řešená plocha na užitém předmětu

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

5. ročník
1 týdně, P

1. Malba
Očekávané výstupy
žák:
• samostatně používá míchání barev k dosažení barvy jiné,
používá a pozná barvu hustou a řídkou
• používá vodové a temperové barvy
• vhodně řeší umístění prvků v ploše
• používá voskové a suché pastely
• vyjadřuje barvou své pocity a nálady
• používá kontrastu barev, světlostní dotváření, odstíny
barev
• používá různé druhy štětců i netradičních prostředků (
prsty, hadřík, ...)
• uplatňuje proporční poměry ztvárňovaných objektů
• experimentuje s barvou

Průřezová témata

Učivo
Tematické práce
Lidské a zvířecí postavy, předměty, postavy v pohybu
Světlostní rozdíly, barevný kontrast
Dotváření symetricky neúplných objektů i jiných neúplných
částí
Řešení využití plochy papíru
Ztvárnění nálady a fantazie
Práce dle předlohy a představy

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
5. ročník
Čtení

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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Učební osnovy
5.7.2 Výtvarná výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

5. ročník

2. Kresba
Očekávané výstupy
žák:
• používá pro kresbu rudku, uhel, vhodnou tužku, pastelku,
křídu, dřívko, špejli - kombinuje jejich používání
• používá práci s linií, vytváří velmi jednoduché objekty
prostorového charakteru
• rozlišuje celek a detail, vztah detailu a celku
• vytváří kopii jednoduchého objektu z předlohy, popř. její
zmenšení nebo zvětšení

Průřezová témata

Učivo
Tematické práce
Lidské a zvířecí postavy
Linie, tvar a struktura objektu ztvárnění, detail v plošném
zobrazení
Rozmístění obrazových prvků v ploše
Proporční poměry
Symetrické a asymetrické útvary
Zvětšení a zmenšení
Kvádr a krychle
Některé druhy písma, ozdobné písmeno

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Vlastivěda

Vlastivěda

5. ročník
Lidé kolem nás

5. ročník
Lidé a čas. Obrazy z novějších
českých dějin
Místo, kde žijeme. Putování po
Evropě
Přírodověda
Člověk a jeho zdraví

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

3. Techniky plastického vyjádření
Očekávané výstupy
žák:
• k plastickému vyjadřování používá modelínu,
modelářskou hlínu, popř. jinou hmotu, papír i přírodniny
• vytváří model prostorového charakteru se zaměřením na
detail

Průřezová témata

Učivo
Prostorová maketa stavby
Reliéf - práce s detailem
Jednoduchý návrh plakety

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Vlastivěda
5. ročník
Lidé a čas. Obrazy z novějších
českých dějin
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

4. Další výtvarné techniky
Očekávané výstupy
žák:
• používá koláž, frotáž, dotváření, tisk, otisk

Průřezová témata

Učivo
Vytváření esteticky působících objektů kombinací různých
výtvarných technik.
Shlukování materiálů, koláž, frotáž, otisk, vyškrabávání,
mozaika, vitráž, ...
přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
5. ročník
Slohové útvary

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní
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Učební osnovy
5.7.2 Výtvarná výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

5. ročník

5. Ilustrátoři dětské knihy
Očekávané výstupy
žák:
• přiřazuje k reprodukcím ilustrací jejich autory
• vyzkouší si roli "kopisty" různých ilustrátorů

Průřezová témata

Učivo
Ilustrátoři dle používané čítankové a mimočítankové četby pokračování

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura
5. ročník
Čtení
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

6. Utváření osobního postoje
Očekávané výstupy
žák:
• žák předvede práci tzv. libovolnou technikou
• v některých případech sám navrhne použití výtvarné
techniky
• komunikuje na základě vlastních zkušeností
• komunikuje o svém vlastním díle

Průřezová témata

Učivo
Individuální výtvarné pojetí - rozvíjení ze 4. ročníku
Ztvárnění všeho ze života, volba konkrétní práce přiměřeně
k věku žáků a mentalitě třídy (lidé, příroda, budovy,
technika, nálady, pocity, fantazie - dle předloh, také dle
svých představ)

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Vlastivěda

Vlastivěda

5. ročník
Lidé kolem nás
literatura

materiály, pomůcky

5. ročník
Lidé kolem nás
didaktická technika

ostatní

7. Dekorativní práce
Očekávané výstupy
žák:
• využívá tisk k dekorativnímu řešení
• dekorativně řeší malé formáty
• rytmizuje prvky postupným dělením - odhadem, i
rozměřováním v ploše

Průřezová témata

literatura

Učivo
Textilní dekorace - barevný tisk.
Dekorativní řešení plochy užitkového materiálu - tapeta.
Dekorativní pás v keramice - návrh, řešení v ploše.

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika
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přesahy z učebních bloků:

ostatní
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Učební osnovy
5.7.2 Výtvarná výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

6. ročník

6. ročník
2 týdně, P

1. Zobrazování přírodních a umělých forem
Očekávané výstupy
žák:
• uplatňuje praktické a teoretické poznatky a dovednosti s
výtvarnými výrazovými prostředky
• vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně
obrazných elementů, využívá zkušeností z vlastního
vnímání, z představ a poznání
• uplatňuje osobitý přístup k realitě
• uplatňuje světelný a barevný kontrast
• seznamuje se s proporcemi lidské postavy (dospělý, dítě)
• umí využívat znalostí o základních, druhotných a
doplňkových barvách k osobitému výtvarnému vyjádření

Průřezová témata

Učivo
Kresebné studie - linie, tvar, objem - jejich rozvržení
v obrazové ploše, v objemu, v prostoru, jejich vztahy,
podobnost, kontrast, rytmus
Zvětšování, zmenšování - detail, polodetail, celek
Perspektiva - umístění postav na plochu, velikost objektů
Lidská figura - tvarová stylizace, základní poměry
jednotlivých částí lidského těla, zpřesňování proporcí
(koordinace s tematickými pracemi)
Teorie barev - Goethův barevný kruh - teplé a studené
barvy, barvy příbuzné
Techniky: Kresba, malba, kolorovaná kresba,…

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Vztah člověka k prostředí

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Dekorativní práce
Očekávané výstupy
žák:
• variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání
osobitých výsledků
• volně experimentuje s prvky vizuálně obrazného vyjádření
• využívá dekorativních postupů – rozvíjí estetické cítění

Průřezová témata

Učivo
Jednoduché plošné kompozice z geometrických tvarů spirály, elipsy, řazení, rytmus, prolínání, množení,
vyvažování, přímka, křivka,…
Věcný motiv – rostlinný, zvířecí, figurální
Písmo a užitá grafika
Techniky: Kresba, malba, kolorovaná kresba,
proškrabování, otlačování, koláž, kombinované techniky,…

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní
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Učební osnovy
5.7.2 Výtvarná výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

6. ročník

3. Výtvarné práce v materiálu
Očekávané výstupy
žák:
• vytváří společné kompozice v prostoru - instalace, své
představy dokáže převést do objemových rozměrů
• poznává výtvarné principy a možnosti některých materiálů
• vybírá vhodný materiál

Průřezová témata

Učivo
Plastická a prostorová tvorba
Individuální popř. společná práce na jednom objektu koordinace, komunikace
Techniky: Modelování, aranžování, konstruování, lepení,
našívání,…
Materiál: papír, hlína, drát, sádra, dřevo, plast,…

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Komunikace
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

4. Prostorové vytváření
Očekávané výstupy
žák:
• rozvíjí smysl a cit pro prostorové formy, pro jejich výtvarně
estetické kvality a praktickou funkci
• vytváří prostorová řešení řazením a spojováním hotových
prvků do nových zajímavých prostorových celků

Průřezová témata

Učivo
Architektonický prostor, prostorové funkční objekty
v životním prostředí
Individuální popř. společná práce
Techniky: sestavování, stříhání, řezání, přehýbání,
modelování, vyklápění, spojování,…
Materiál: papír, karton, lepenka, dřevo, hlína, drát, krabičky,
špejle, lepidlo, nůžky, řezák apod.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

5. Výtvarná kultura
Očekávané výstupy
žák:
• vnímá rozdíly jednotlivých druhů umění
• vyjadřuje se k estetickým hodnotám jednotlivých druhů
umění

Učivo
Umělecké vyjádření skutečnosti
Druhy umění (malířství, sochařství, kresba a grafika,
architektura a užité umění)
Kultura bydlení
Estetické hodnoty přírodního prostředí
Podle podmínek návštěva výstav a galerií

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd
248

SMILE verze 2.3.5

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.7.2 Výtvarná výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference

literatura

přesahy z učebních bloků:
Informační a komunikační technologie
6. ročník
Zpracování a využití informací základní editory a aplikace

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

6. Tematické práce
Očekávané výstupy
žák:
• správně užívá základní výtvarné techniky míchá a vrství
barvy
• dokáže využít perspektivu ve svém vlastním výtvarném
vyjádření
• zobrazuje vlastní fantazijní představy a odhaluje
interpretační kontext vlastního vyjádření
• osobitě stylizuje vizuální skutečnost, zvládá kompozici,
dokáže vhodně rozvrhnout hlavní motivy na ploše
• užívá vizuálně obrazných vyjádření k zachycení vztahu ke
konkrétní osobě
• užívá vizuálně obrazných vyjádření k zachycení
zkušeností získaných pohybem, hmatem a sluchem
• výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a
svátkům

Učivo
Kategorizace představ, prožitků, zkušeností, poznatků uplatnění při vlastní tvorbě
Subjektivní výtvarné vyjádření reality
Fantazijní a tématická kresba
Subjektivní vyjádření fantastických představ za využití
různorodých materiálů a výtvarných postupů - kombinované
techniky
Výtvarné zpracování hudebních motivů
Ilustrace
Rozvíjení smyslové citlivosti
Souvislost zrakového vnímání s vjemy ostatních smyslů

Vánoce, Velikonoce - dekorativní předměty, vkusná
výzdoba interiéru

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občanská společnost a škola
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní
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Učební osnovy
5.7.2 Výtvarná výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

7. ročník

7. ročník
2 týdně, P

1. Zobrazování přírodních a umělých forem
Očekávané výstupy
žák:
• vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně
obrazných elementů, vychází ze zkušeností z vlastního
vnímání, z představ a poznání
• uplatňuje osobitý přístup k realitě
• uvědomuje si možnost kompozičních přístupů a postupů
• umí využívat znalostí o základních, druhotných a
doplňkových barvách k osobitému výtvarnému vyjádření
• volí správné proporce lidského těla a hlavy

Průřezová témata

Učivo
Kresebné studie - linie, tvar, objem - jejich rozvržení
v obrazové ploše, v objemu, v prostoru, jejich vztahy,
podobnost, kontrast, rytmus
Zvětšování, zmenšování
Perspektiva – poučení o prostorovém zobrazování
Techniky: Kresba, grafika, malba, kolorovaná kresba,…

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Vztah člověka k prostředí

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Dekorativní práce
Očekávané výstupy
žák:
• volně experimentuje s prvky vizuálně obrazného vyjádření
• využívá dekorativních postupů – rozvíjí estetické cítění
• vybírá a kombinuje výtvarné prostředky k vyjádření své
osobitosti a originality
• rozeznává základní tvary lineárního a kresleného písma a
jeho řazení v krátkých nápisech

Průřezová témata

Učivo
Jednoduché plošné kompozice z linií a tvarů - spirály,
elipsy, řazení, rytmus, prolínání, množení, vyvažování,
přímka, křivka,…
Věcný motiv – rostlinný, zvířecí, figurální
Písmo a užitá grafika (od obrázku k hlásce, grotesk)
Techniky: Kresba (tuš, fix), malba, kolorovaná kresba,
proškrabování, otlačování, koláž, kombinované techniky,…

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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Učební osnovy
5.7.2 Výtvarná výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

7. ročník

3. Výtvarné práce v materiálu
Očekávané výstupy
žák:
• využívá dekorativních postupů – rozvíjí estetické cítění
• poznává výtvarné principy a možnosti některých materiálů
• vybírá vhodný materiál

Průřezová témata

Učivo
Plastická a prostorová tvorba
Individuální popř. společná práce na jednom objektu koordinace, komunikace
Techniky: Modelování, aranžování, konstruování, lepení,
našívání,…
Materiál: papír, hlína, drát, sádra, dřevo, plast, sláma,
šustí,…

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Komunikace
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

4. Prostorové vytváření
Očekávané výstupy
žák:
• rozvíjí smysl a cit pro prostorové formy, pro jejich výtvarně
estetické kvality a praktickou funkci
• vytváří prostorová řešení řazením a spojováním hotových
prvků do nových zajímavých prostorových celků

Průřezová témata

Učivo
Architektonický prostor, prostorové formy a faktory hmoty,
tvaru, struktury, světla a jejich vztahy
Individuální popř. společná práce
Techniky: sestavování, stříhání, řezání, přehýbání,
modelování, vyklápění, spojování,…
Materiál: papír, karton, lepenka, dřevo, hlína, drát, krabičky,
špejle, lepidlo, nůžky, řezák apod.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

5. Výtvarná kultura
Očekávané výstupyUčivo
žák:Malířství – figura, portrét, krajina zátiší (žánry a druhy)
Sochařství – socha, plastika, sousoší, busta, reliéf• vnímá rozdíly jednotlivých druhů umění
Volná grafika – druhy a techniky
• vyjadřuje se k estetickým hodnotám jednotlivých druhů
umění
• poznává různé způsoby uměleckého vyjádření skutečnosti
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Učební osnovy
5.7.2 Výtvarná výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference

Přírodopis

Informační a komunikační technologie

literatura

8. ročník
Biologie člověka

materiály, pomůcky

didaktická technika

6. ročník
Zpracování a využití informací základní editory a aplikace
ostatní

6. Tematické práce
Očekávané výstupy
žák:
• správně užívá základní výtvarné techniky míchá a vrství
barvy
• dokáže využít perspektivu ve svém vlastním výtvarném
vyjádření
• zobrazuje vlastní fantazijní představy a odhaluje
interpretační kontext vlastního vyjádření
• osobitě stylizuje vizuální skutečnost, zvládá kompozici,
dokáže vhodně rozvrhnout hlavní motivy na ploše
• rozvíjí představivost a tvořivost
• výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a
svátkům

Průřezová témata

Učivo
Kategorizace představ, prožitků, zkušeností, poznatků uplatnění při vlastní tvorbě
Subjektivní výtvarné vyjádření reality
Fantazijní a tématická kresba
Subjektivní vyjádření fantastických představ za využití
různorodých materiálů a výtvarných postupů - kombinované
techniky
Ilustrace
Rozvíjení smyslové citlivosti
Vánoce, Velikonoce - dekorativní předměty, vkusná
výzdoba interiéru

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občanská společnost a škola
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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Učební osnovy
5.7.2 Výtvarná výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

8. ročník

8. ročník
1 týdně, P

1. Zobrazování přírodních a umělých forem
Očekávané výstupy
žák:
• vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně
obrazných elementů, vychází ze zkušeností z vlastního
vnímání, z představ a poznání
• uplatňuje osobitý přístup k realitě
• uvědomuje si možnost kompozičních přístupů a postupů
• projevuje estetický vztah k životnímu prostředí k jeho
tvorbě a ochraně

Průřezová témata

Učivo
Kresebné studie - linie, tvar, objem, struktura tkání, vnitřní
výstavba organické a anorganické přírody
Rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v prostoru, vztahy,
podobnost, kontrast, rytmus
Zvětšování, zmenšování
Fantazijní dotváření
Náměty technické povahy
Zobrazování člověka (subjekt i objekt výt. činnosti), polohy
těla, náznak pohybu
Důraz na pozorování (význ. body na těle např. pánev,
ramena, kolena,…), perspektivní zkratky
Techniky: Kresba, grafika, malba, lavírování, kolorovaná
kresba,…

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Vztah člověka k prostředí

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Dekorativní práce
Očekávané výstupy
žák:
• volně experimentuje s prvky vizuálně obrazného vyjádření
• využívá dekorativních postupů – rozvíjí estetické cítění
• vybírá a kombinuje výtvarné prostředky k vyjádření své
osobitosti a originality
• umí využívat znalostí o základních, druhotných a
doplňkových barvách k osobitému výtvarnému vyjádření

Učivo
Jednoduché plošné kompozice z linií a tvarů – práce
s barvou jako s výrazným výtvarně estetickým faktorem
Využití specifických a mnohostranných výrazových
možností a funkcí barvy
Barva jako prostředek vizuálního, psychického
a emocionálního působení
Barevné etudy a experimenty přesahující rámec
dekorativních prací – úzká spjatost s tematickými pracemi
Převaha nefigurálních motivů
Písmo jako významný prvek vizuální komunikace
Techniky: Malba, kolorovaná kresba, otlačování, koláž,
kombinované techniky, kresba (tuš, fix),…
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Učební osnovy
5.7.2 Výtvarná výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
Komunikace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

3. Výtvarné práce v materiálu
Očekávané výstupy
žák:
• volně experimentuje s prvky vizuálně obrazného vyjádření
• vybírá vhodný materiál
• poznává výtvarné principy a možnosti některých materiálů
• volně experimentuje s různými druhy

Průřezová témata

Učivo
Plastická a prostorová tvorba
Užití základních výrazových prostředků (bodů, linií a ploch)
v experimentální činnosti
Individuální popř. společná práce na jednom objektu koordinace, komunikace
Techniky: Modelování, aranžování, konstruování, lepení,
našívání,…
Materiál: papír, hlína, drát, sádra, dřevo, plast,…

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Komunikace

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

4. Prostorové vytváření
Očekávané výstupy
žák:
• rozvíjí smysl a cit pro prostorové formy, pro jejich výtvarně
estetické kvality a praktickou funkci
• vytváří prostorová řešení řazením a spojováním hotových
prvků do nových zajímavých prostorových celků

Učivo
Architektonický prostor, prostorové formy a faktory hmoty,
tvaru, struktury, světla a jejich vztahy
Statické a pohyblivé kinetické prostorové útvary
Individuální popř. společná práce
Techniky: sestavování, stříhání, řezání, přehýbání,
modelování, vyklápění, spojování,…
Materiál: papír, karton, lepenka, dřevo, krabičky, špejle,
lepidlo, nůžky, řezák apod.
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Učební osnovy
5.7.2 Výtvarná výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace

Matematika

Psychohygiena
Kreativita
Poznávání lidí

přesahy z učebních bloků:

7. ročník
Čtyřúhelníky, hranoly
8. ročník
Kruh, kružnice
Válec
9. ročník
Jehlan, kužel, koule

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

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

5. Výtvarná kultura
Očekávané výstupy
žák:
• vnímá rozdíly jednotlivých druhů umění
• vyjadřuje se k estetickým hodnotám jednotlivých druhů
umění

Průřezová témata

Učivo
Lidové umění – architektura a užitá tvorba
Design – vývoj, estetická úroveň předmětů denní potřeby
Písmo – komunikativní a estetická funkce písma, vznik
a jeho proměny, výběr, účel, užití

přesahy do učebních bloků:

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Dějepis

Kulturní diference

6. ročník
Nejstarší starověké civilizace
Informační a komunikační technologie
Zpracování a využití informací základní editory a aplikace

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

6. Tematické práce
Očekávané výstupy
žák:
• správně užívá základní výtvarné techniky míchá a vrství
barvy
• dokáže využít perspektivu ve svém vlastním výtvarném
vyjádření
• zobrazuje vlastní fantazijní představy a odhaluje
interpretační kontext vlastního vyjádření
• osobitě stylizuje vizuální skutečnost, zvládá kompozici,
dokáže vhodně rozvrhnout hlavní motivy na ploše
• rozvíjí představivost a tvořivost
• výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a
svátkům
• projevuje estetický vztah k životnímu prostředí k jeho
tvorbě a ochraně

Učivo
Důraz na prožitek a jeho vyjádření
Kategorizace představ, prožitků, zkušeností, poznatků uplatnění při vlastní tvorbě
Subjektivní výtvarné vyjádření reality
Fantazijní a tématická kresba
Subjektivní vyjádření fantastických představ za využití
různorodých materiálů a výtvarných postupů – malba,
grafické a kombinované techniky
Rozvíjení smyslové citlivosti
Vánoce, Velikonoce - dekorativní předměty, vkusná
výzdoba interiéru
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Učební osnovy
5.7.2 Výtvarná výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

9. ročník
2 týdně, P

1. Zobrazování přírodních a umělých forem
Očekávané výstupy
žák:
• vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně
obrazných elementů
• vychází ze zkušeností z vlastního vnímání, z představ a
poznání
• uplatňuje osobitý přístup k realitě
• uvědomuje si možnost kompozičních přístupů a postupů

Učivo
Kresebné studie - linie, tvar, objem, struktura tkání, vnitřní
výstavba organické a anorganické přírody
Rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v prostoru, vztahy,
podobnost, kontrast, rytmus
Zvětšování, zmenšování
Zachycení přírodních dějů
Fantazijní dotváření
Krajinné motivy a architektonické objekty. Zobrazování
člověka, skupiny postav (zjednodušení), polohy těla, náznak
pohybu
Perspektivní zobrazování (jednoúběžníková
a dvojúběžníková perspektiva)

Techniky: Kresba, grafika, malba, lavírování, kolorovaná
kresba,…

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita

Matematika

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Vztah člověka k prostředí

přesahy z učebních bloků:

7. ročník
Shodnost a středová souměrnost
Čtyřúhelníky, hranoly
Přírodopis
8. ročník
Biologie člověka

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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Učební osnovy
5.7.2 Výtvarná výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

9. ročník

2. Dekorativní práce
Očekávané výstupy
žák:
• volně experimentuje s prvky vizuálně obrazného vyjádření
• využívá dekorativních postupů – rozvíjí estetické cítění
• vybírá a kombinuje výtvarné prostředky k vyjádření své
osobitosti a originality
• umí využívat znalostí o základních, druhotných a
doplňkových barvách k osobitému výtvarnému vyjádření

Průřezová témata

Učivo
Jednoduché plošné kompozice z linií a tvarů – práce
s barvou jako s výrazným výtvarně estetickým faktorem
Využití specifických a mnohostranných výrazových
možností a funkcí barvy
Barva jako prostředek vizuálního, psychického
a emocionálního působení
Barevné etudy a experimenty přesahující rámec
dekorativních prací – úzká spjatost s tematickými pracemi
Grafická stylizace, tvarové a barevné zjednodušení motivu
Písmo jako významný prvek vizuální komunikace
Techniky: Malba, kolorovaná kresba, otlačování, koláž,
kombinované techniky, kresba (tuš, fix),…

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

3. Výtvarné práce v materiálu
Očekávané výstupy
žák:
• vybírá vhodný materiál
• poznává výtvarné principy a možnosti některých materiálů
• volně experimentuje s různými druhy materiálů

Průřezová témata

Učivo
Plastická a prostorová tvorba
Užití základních výrazových prostředků (bodů, linií a ploch)
v experimentální činnosti
Individuální popř. společná práce na jednom objektu koordinace, komunikace
Techniky: Modelování, aranžování, konstruování, lepení,
našívání,…
Materiál: papír, hlína, drát, sádra, dřevo, plast,…

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Komunikace
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní
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Učební osnovy
5.7.2 Výtvarná výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

9. ročník

4. Prostorové vytváření
Očekávané výstupy
žák:
• rozvíjí smysl a cit pro prostorové formy, pro jejich výtvarně
estetické kvality a praktickou funkci
• vytváří prostorová řešení řazením a spojováním hotových
prvků do nových zajímavých prostorových celků

Učivo
Konstruování prostorových objektů z různých materiálů
Statické a pohyblivé kinetické prostorové útvary
Prostorová představivost
Techniky: sestavování, stříhání, řezání, přehýbání,
modelování, vyklápění, spojování,…
Materiál: papír, karton, lepenka, dřevo, krabičky, špejle,
lepidlo, nůžky, řezák apod.

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání

Matematika

Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Komunikace
literatura

přesahy z učebních bloků:

7. ročník
Čtyřúhelníky, hranoly
8. ročník
Kruh, kružnice
Válec
9. ročník
Jehlan, kužel, koule

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

5. Výtvarná kultura
Očekávané výstupy
žák:
• orientuje se v oblasti výtvarné kultury
• vyjadřuje se k estetickým hodnotám jednotlivých druhů
umění

Učivo
Umělecké směry (Pravěk, Starověké umění, Románské
umění, Gotika, Renesance, Baroko, Rokoko, Klasicismus,
Romantismus, Realismus, Impresionismus, Secese,
Moderní směry,…)
Propojenost s tematickými pracemi a projekty

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference

Dějepis

Dějepis

6. ročník
Pravěk
Nejstarší starověké civilizace
Starověké Řecko
Starověký Řím
7. ročník
Raný středověk
Konflikty středověku
Středověká společnost
Raný novověk
Doba husitská
8. ročník
Vrcholný novověk
Baroko
Umělecké směry II. poloviny 19.
století

6. ročník
Starověké Řecko
Starověký Řím
Pravěk
Nejstarší starověké civilizace
7. ročník
Konflikty středověku
Středověká společnost
Raný novověk
8. ročník
Baroko
Umělecké směry II. poloviny 19.
století
9. ročník
Svět po I. světové válce
Život ve II. polovině 20. století
Informační a komunikační technologie

6. ročník
Zpracování a využití informací základní editory a aplikace
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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Učební osnovy
5.8 Člověk a zdraví

RVP ZV Základní vzdělávání

9. ročník

6. Tematické práce
Očekávané výstupy
žák:
• správně užívá základní výtvarné techniky míchá a vrství
barvy
• dokáže využít perspektivu ve svém vlastním výtvarném
vyjádření
• zobrazuje vlastní fantazijní představy a odhaluje
interpretační kontext vlastního vyjádření
• osobitě stylizuje vizuální skutečnost, zvládá kompozici,
dokáže vhodně rozvrhnout hlavní motivy na ploše
• rozvíjí představivost a tvořivost
• výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a
svátkům

Učivo
Důraz na prožitek a jeho vyjádření
Kategorizace představ, prožitků, zkušeností, poznatků uplatnění při vlastní tvorbě
Subjektivní výtvarné vyjádření reality
Fantazijní a tématická tvorba
Subjektivní vyjádření fantastických představ za využití
různorodých materiálů a výtvarných postupů – malba,
grafické a kombinované techniky
Rozvíjení smyslové citlivosti

Vánoce, Velikonoce - dekorativní předměty, vkusná
výzdoba interiéru

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání

Hudební výchova

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

přesahy z učebních bloků:

7. ročník
Poslechové činnosti
8. ročník
Poslechové činnosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní
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Učební osnovy
5.8 Člověk a zdraví

RVP ZV Základní vzdělávání

5.8 Člověk a zdraví
Charakteristika oblasti
Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno
mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně preventivní chování, kvalita mezilidských vztahů, kvalita životního
prostředí, bezpečí člověka atd. Protože je zdraví základním předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro
optimální pracovní výkonnost, stává se poznávání a praktické ovlivňování rozvoje a ochrany zdraví jednou z
priorit základního vzdělávání.
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví (poznatky, činnosti, způsoby
chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a aplikovat ve svém životě. Vzdělávání v této vzdělávací
oblasti směřuje především k tomu, aby žáci poznávali sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví,
smysl zdravotní prevence i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci se
seznamují s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si
dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, a získávali potřebnou
míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Jde tedy z velké částí o poznávání zásadních životních
hodnot, o postupné utváření postojů k nim a o aktivní jednání v souladu s nimi. Naplnění těchto záměrů je v
základním vzdělávání nutné postavit na účinné motivaci a na činnostech a situacích posilujících zájem žáků o
problematiku
zdraví.

Při realizaci této vzdělávací oblasti je třeba klást důraz především na praktické dovednosti a jejich aplikace v
modelových situacích i v každodenním životě školy. Proto je velmi důležité, aby celý život školy byl ve shodě s
tím, co se žáci o zdraví učí a co z pohledu zdraví potřebují. Zpočátku musí být vzdělávání silně ovlivněno
kladným osobním příkladem učitele, jeho všestrannou pomocí a celkovou příznivou atmosférou ve škole. Později
přistupuje důraz i na větší samostatnost a odpovědnost žáků v jednání, rozhodování a činnostech souvisejících se
zdravím. Takto chápané vzdělávání je základem pro vytváření aktivních přístupů žáků k rozvoji i ochraně zdraví.
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích oborech
Výchova ke zdraví a Tělesná výchova, do níž je zahrnuta i zdravotní tělesná výchova. Vzdělávací obsah oblasti
Člověk a zdraví prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, které jej obohacují nebo využívají (aplikují), a do
života školy.

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho
zdraví. Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví v propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a
být za ně odpovědný. Svým vzdělávacím obsahem bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a
jeho svět. Žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí
dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i mimořádných
situacích. Rozšiřují
a prohlubují si poznatky o rodině, škole a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku i vztazích mezi lidmi a učí
se tak dívat se na vlastní činnosti z hlediska zdravotních potřeb a životních perspektiv dospívajícího jedince a
rozhodovat se ve prospěch zdraví. Vzhledem k individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví je vzdělávací obor
Výchova ke zdraví velmi úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova.
Vzdělávací obor Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje
na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků
konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu.

Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž
smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti
pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro
regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života. Předpokladem pro osvojování
pohybových dovedností je v základním vzdělávání žákův prožitek z pohybu a z komunikace při pohybu, dobře
zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje.
Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, které předpokládá
diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků. Neméně důležité je odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich
korekce v běžných i specifických formách pohybového učení v povinné tělesné výchově, případně ve zdravotní tělesné výchově. Proto se nedílnou součástí tělesné výchovy
stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, která jsou podle potřeby preventivně využívána v hodinách
tělesné výchovy pro všechny žáky nebo jsou zadávána žákům se zdravotním oslabením místo činností, které jsou
kontraindikací jejich oslabení.
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Učební osnovy
5.8.1 Výchova ke zdraví

RVP ZV Základní vzdělávání

Škola má současně povinnost nabízet veškerý obsah Zdravotní tělesné výchovy žákům III. (příp. II.) zdravotní
skupiny v samostatných vyučovacích hodinách (jako adekvátní náhradu povinné tělesné výchovy nebo jako
rozšíření pohybové nabídky v dalším vyučovacím předmětu dotovaném z disponibilní časové dotace). Tato
nabídka vychází ze situace v moderní společnosti, která v mnohém život usnadňuje, ale paradoxně tím vyvolává
už v dětském věku četná zdravotní oslabení, která je nutné napravovat a korigovat (z nedostatku intenzivního a
vhodně zaměřeného pohybu z dlouhodobého setrvávání ve statických polohách, z nadměrného příjmu potravy v
nevhodné skladbě,
z nekvalitního ovzduší, z četných stresových situací, nepříznivých sociálních vztahů atd.). Základní vzdělávání
tak reaguje na poznatky lékařů, že zdravotních oslabení v celé populaci přibývá a zdravotně oslabené dítě
potřebuje větší množství spontánních i cíleně zaměřených pohybových
aktivit než dítě zdravé. Účast ve zdravotní tělesné výchově vede žáky k poznání charakteru jejich zdravotního
oslabení i míry a rozsahu omezení některých činností. Současně předkládá konkrétní způsoby ovlivňování
zdravotních oslabení (speciální cvičení, všestranně zaměřené pohybové činnosti, relaxační techniky, plavání atd.)
a jejich zařazování do denního režimu žáků.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky
k:
- poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
- pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání radostných prožitků z
činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů
- poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu vlastního
jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí
- získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co zdraví ohrožuje
a poškozuje
- využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, k upevňování způsobů
rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v každé životní situaci i k poznávání a využívání míst
souvisejících s preventivní ochranou zdraví
- propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými a morálními postoji, s volním
úsilím atd.
- chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu pro výběr
partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti atd.
- aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole
i v obci

5.8.1 Výchova ke zdraví
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

1

8. ročník

9. ročník

1

Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět jednu hodinu týdně v 7. a v 9.
ročníku. Vzhledem k obsahu učiva a návaznosti na další témata je jeden učební blok předmětu – „Osobnostní
a sociální rozvoj“ – přesunut do vyučovacího předmětu Občanská výchova.
Je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, která přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví (poznatky,
činnosti, způsoby chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a aplikovat ve svém životě. Vzdělávání
v této vzdělávací oblasti směřuje především k tomu, aby žáci poznávali sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili
hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví.
Žáci se seznamují s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si
dovednosti a způsoby chování, které vedou k zachování či posílení zdraví. Naplnění těchto záměrů je
v základním vzdělávání nutné postavit na účinné motivaci a na činnostech a situacích posilujících zájem žáků
o problematiku zdraví.
Při realizaci výuky je třeba klást důraz především na praktické dovednosti a jejich aplikace v modelových
situacích i v každodenním životě školy. Vzdělávací obsah oblasti Člověk a zdraví prolíná do ostatních
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vzdělávacích oblastí, které jej obohacují nebo využívají, a do života školy.
Výchova ke zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho zdraví. Učí žáky
aktivně rozvíjet a chránit zdraví a být za ně odpovědný. Žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné
zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu
ohrožení v každodenních i mimořádných situacích. Rozšiřují a prohlubují si poznatky o rodině, škole
a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku i vztazích mezi lidmi.
Vzhledem k postupným změnám, kterými procházejí žáci na 2. stupni ZŠ, se s některými výstupy i učivem
setkají v 7. i v 9. ročníku, vždy však na rozdílné obsahové i výchovně vzdělávací úrovni.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti:
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky
k:
- poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
- pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody
- poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu vlastního
jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí
- získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co zdraví ohrožuje
a poškozuje
- využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu
- propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými a morálními postoji, s volním
úsilím atd.
- chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu pro výběr
partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti atd.
- aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole
i v obci

Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí.
Výuka předmětu Výchova ke zdraví přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků zejména takto:
Kompetence k učení:
Žák se učí vybírat a využívat vhodné způsoby, metody a strategie učení, plánovat, organizovat a řídit proces
vlastního učení. Vytváří se u něj ochota věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení. Je schopen vyhledávat
a třídit informace a využívat je v procesu učení.
Kompetence k řešení problémů
Žák se učí vnímat nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpoznat a pochopit problém, promýšlet
a naplánovat způsoby řešení problémů. Je veden k vyhledávání informací vhodných k řešení problémů. Žák
dokáže volit vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické a empirické postupy. Je veden ke
kritickému myšlení a schopnosti činit uvážlivá rozhodnutí, obhájit je a uvědomit si zodpovědnost za svá
rozhodnutí.
Kompetence komunikativní
Žák je veden k tomu, aby na konci základního vzdělávání v logickém sledu formuloval a vyjadřoval své
myšlenky a názory, vyjadřoval se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu. Učí se vhodně
reagovat na projevy ostatních lidí, zapojuje se do diskuse a vhodně argumentuje. Přiměřeně svému věku umí
využívat informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním
světem. Uplatňuje bezpečné a odpovědné sexuální chování s ohledem na zdraví a etické partnerské vztahy.
Kompetence sociální a personální
Žák účinně a přiměřeně svým schopnostem spolupracuje ve skupině a učí se pozitivně ovlivňovat kvalitu
společné práce. Žák si uvědomuje význam utváření příjemné atmosféry v týmu a při jednání s druhými lidmi
přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů. Přiměřeně svému věku umí poskytnout v případě potřeby
pomoc nebo o ni požádat. Učí se ovládat a řídit svoje jednání a chování tak, aby dodržoval pravidla slušného
chování.
Kompetence občanské
Žák chápe a respektuje přesvědčení a názory druhých lidí, je veden ke schopnosti vcítit se do situací ostatních
lidí, k odmítání útlaku a hrubého zacházení. Přiměřeně svým schopnostem je schopen postavit se proti fyzickému
i psychickému násilí. Žák je veden k pochopení svých práv ale i povinností ve škole i mimo školu. Dokáže se

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd
262

SMILE verze 2.3.5

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.8.1 Výchova ke zdraví

RVP ZV Základní vzdělávání

zodpovědně chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka. Je si vědom významu
našich tradic a kulturního i historického dědictví, respektuje je, chrání a oceňuje.
Kompetence pracovní
Žák se učí dodržovat vymezená pravidla, plnit povinnosti a závazky, je schopen se adaptovat na změněné nebo
nové pracovní podmínky. K výsledkům pracovních činností se učí přistupovat nejen z hlediska kvality,
funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých,
ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot. Je veden k tomu, aby využíváním
svých znalostí a zkušeností činil podložená rozhodnutí o svém dalším vzdělávání a profesním zaměření.

Průřezová témata pokrývaná předmětem
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Tématické okruhy
Občanská společnost a škola
Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Tématické okruhy
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Tématické okruhy
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Fungování a vliv médií ve společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
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Tématické okruhy
Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Tématické okruhy
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita

7. ročník
1 týdně, P

1. Vztahy mezi lidmi
Očekávané výstupy
žák:
• respektuje pravidla soužití mezi lidmi
• analyzuje postavení lidí a jejich role v různých komunitách
• nalézá vhodné příklady pozitivních i negativních vlivů na
soužití v komunitě

Učivo
Vztahy ve dvojici:
- kamarádství, přátelství, láska
Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity:
- rodina
- škola
- vrstevnická skupina

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Mezilidské vztahy

Občanská výchova

přesahy z učebních bloků:

6. ročník
Člověk ve společnosti
Člověk a škola
Člověk a nejbližší okolí

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občanská společnost a škola
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Etnický původ
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Změny v životě člověka a jejich reflexe
Očekávané výstupy
žák:
• chápe a porovnává změny, ke kterým dochází u člověka v
průběhu ontogeneze
• projevuje odpovědný vztah k sobě samému
• chápe význam odpovědnosti za bezpečné sexuální
chování

Učivo
Tělesné, duševní a společenské změny v období:
- dětství
- puberty
Sexuální dospívání a reprodukční zdraví:
- předčasná sexuální zkušenost
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7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti

Přírodopis

literatura

přesahy z učebních bloků:

8. ročník
Biologie člověka

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

3. Zdravý způsob života a péče o zdraví
Očekávané výstupy
žák:
• uplatňuje zdravé stravovací návyky
• rozhoduje se a vyjadřuje svůj názor k problematice zdraví
v souvislosti s poruchami příjmu potravy
• analyzuje základní zásady zdravého způsobu života

Učivo
Výživa a zdraví:
- zásady zdravého stravování
- vliv životních podmínek a způsobu stravování na
zdraví
- poruchy příjmu potravy

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace

Přírodopis

Anglický jazyk

8. ročník
Biologie člověka

Psychohygiena
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti

literatura

7. ročník
Jednoduchá konverzace
Tělesná výchova
8. ročník
Průpravná, kondiční, koordinační,
kompenzační, relaxační,
vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

4. Tělesná a duševní hygiena
Očekávané výstupy
žák:
• projevuje odpovědný vztah k sobě samému
• chápe význam odpovědnosti za bezpečné sexuální
chování
• uplatňuje zdravé stravovací návyky
• analyzuje základní zásady zdravého způsobu života
• navrhuje vhodný režim dne přiměřený jeho věku
• analyzuje a specifikuje zásady bezpečného chování
• rozhoduje o odpovědnosti za své chování v běžných i
kritických životních situacích

Učivo
Tělesná a duševní hygiena:
- zásady osobní, intimní a duševní hygieny
- otužování
- význam pohybu pro zdraví
Režim dne
Ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami,
chronickým onemocněním a úrazy:
- bezpečné způsoby chování (nemoci přenosné
pohlavním stykem, HIV/AIDS, hepatitidy)
- zdravotní preventivní a lékařská péče
- odpovědné chování v situacích úrazu a život
ohrožujících stavů
(úrazy v domácnosti, při sportu, na pracovišti,
v dopravě)

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy

Občanská výchova

Tělesná výchova

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti

6. ročník
Člověk ve společnosti
Přírodopis

8. ročník
Průpravná, kondiční, koordinační,
kompenzační, relaxační,
vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení

8. ročník
Biologie člověka
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7. ročník
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

5. Rizika ohrožující zdraví
Očekávané výstupyUčivo
žák:Auto-destruktivní závislosti:
- zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových• analyzuje a specifikuje zásady
bezpečného chování
látek, patologického hráčství, práce s počítačem
• rozhoduje o odpovědnosti za své chování v běžných i
- návykové látky (bezpečnost v dopravě, trestná
kritických životních situacích
činnost, dopink ve sportu).
• nalézá a porovnává rizika zneužívání návykových látek a
Skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání:
dalších patologických jevů
- šikana a jiné projevy násilí• ukazuje na dopad těchto jevů ve společnosti
Sexuální kriminalita:
• rozhoduje o správných modelech chování při kontaktu se
- formy sexuálního zneužívání dětí
sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni
- komunikace se službami odborné pomoci
• nalézá vhodná řešení v konfliktních a krizových situacích
Bezpečné chování:
• cítí odpovědnost za řešení krizových situací ve škole i
- komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi
mimo ni
- pohyb v rizikovém prostředí
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
- přítomnost v konfliktních a krizových situacích
OSOBNOSTNÍ
• uvědomuje siA aSOCIÁLNÍ
analyzuje možný negativní a manipulativní
Občanská výchova
Tělesná výchova
VÝCHOVA
Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví:
6. ročník
8. ročník
Sebepoznání
vliv vrstevníků,
a sebepojetí
médií a sekt
Člověk ve společnosti
Fotbal
- bezpečné prostředí ve škole
Člověk a škola
Poznávání
lidíse chová za mimořádných okolností
• odpovědně
Chemie
Řešení problémů a rozhodovací
- ochrana zdraví při různých činnostech
dovednosti
• předchází vzniku mimořádných událostí ve škole i mimo ni- bezpečnost v dopravě, znalost pravidel silničního
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
9. ročník provozu
Lidské vztahy
Chemie v životě člověka
Přírodopis
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
8. ročník
Fungování a vliv médií ve společnosti
Biologie člověka
• dodržuje
pravidla bezpečnosti v dopravě
Průřezová
témata

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

9. ročník
1 týdně, P
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9. ročník

1. Vztahy mezi lidmi
Očekávané výstupy
žák:
• respektuje a vyvozuje pravidla soužití mezi lidmi
• specifikuje a porovnává postavení lidí a jejich role v
různých komunitách
• vyvozuje a posuzuje vhodné příklady pozitivních i
negativních vlivů na soužití v komunitě

Učivo
Vztahy ve dvojici:
- kamarádství, přátelství, láska
- partnerské vztahy
- manželství a rodičovství
Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity
(zvolit dle úvahy a aktuální situace)

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Občanská výchova

přesahy z učebních bloků:

6. ročník
Člověk ve společnosti
Člověk a škola
Člověk a nejbližší okolí

Lidské vztahy
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Změny v životě člověka a jejich reflexe
Očekávané výstupy
žák:
• posuzuje a komentuje změny, ke kterým dochází u
člověka v průběhu ontogeneze
• hodnotí a zdůvodňuje odpovědnost ve vztahu k sobě
samému
• vyvozuje odpovědnost za bezpečné sexuální chování

Učivo
Tělesné, duševní a společenské změny v období:
- dospívání
Sexuální dospívání a reprodukční zdraví:
- předčasná sexuální zkušenost
- těhotenství a rodičovství mladistvých
Poruchy pohlavní identity

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Poznávání lidí

Občanská výchova
6. ročník
Člověk ve společnosti
Přírodopis
8. ročník
Biologie člověka

Mezilidské vztahy
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
literatura

přesahy z učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

3. Zdravý způsob života a péče o zdraví
Očekávané výstupy
žák:
• stanovuje zdravé stravovací návyky
• vyjadřuje a obhajuje svůj názor k problematice zdraví v
souvislosti s poruchami příjmu potravy
• posuzuje základní zásady zdravého způsobu života

Učivo
Výživa a zdraví:
- zásady zdravého stravování
- vliv životních podmínek a způsobu stravování na
zdraví
- poruchy příjmu potravy
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9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Přírodopis

přesahy z učebních bloků:

8. ročník
Biologie člověka

Fungování a vliv médií ve společnosti
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

4. Tělesná a duševní hygiena
Očekávané výstupy
žák:
• hodnotí a zdůvodňuje odpovědnost ve vztahu k sobě
samému
• vyvozuje odpovědnost za bezpečné sexuální chování
• stanovuje zdravé stravovací návyky
• posuzuje základní zásady zdravého způsobu života
• navrhuje vhodný režim dne přiměřený jeho věku
• dodržuje zásady bezpečného chování
• cítí odpovědnost za své chování v běžných i kritických
životních situacích
• umí poskytovat základní předlékařskou první pomoc

Učivo
Tělesná a duševní hygiena - hlavní zásady
Ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami,
chronickým onemocněním a úrazy:
- bezpečné způsoby chování (nemoci přenosné
pohlavním stykem, HIV/AIDS, hepatitidy)
- zdravotní preventivní a lékařská péče
- odpovědné chování v situacích úrazu a život
ohrožujících stavů
(úrazy v domácnosti, při sportu, na pracovišti,
v dopravě)

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí

Přírodopis

Tělesná výchova

8. ročník
Biologie člověka

9. ročník
Volejbal

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

5. Rizika ohrožující zdraví
Očekávané výstupyUčivo
žák:Sexuální kriminalita:
- formy sexuálního zneužívání dětí• dodržuje zásady bezpečného chování
- komunikace se službami odborné pomoci
• cítí odpovědnost za své chování v běžných i kritických
Bezpečné chování:
životních situacích
- komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi
• umí poskytovat základní předlékařskou první pomoc
- pohyb v rizikovém prostředí
• nalézá a posuzuje rizika zneužívání návykových látek a
- přítomnost v konfliktních a krizových situacích
dalších patologických jevů
Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví:
• hodnotí dopad těchto jevů ve společnosti
- bezpečné prostředí ve škole
• vytváří si správné modely chování při kontaktu se sociálně
- ochrana zdraví při různých činnostech
patologickými jevy ve škole i mimo ni
- bezpečnost v dopravě, znalost pravidel silničního
• navrhuje vhodná řešení v konfliktních a krizových
provozu
situacích
Manipulativní reklama a informace:
• cítí a podporuje odpovědnost za řešení krizových situací
- reklamní vlivy
ve škole i mimo ni
- působení sekt
• dodržuje pravidla bezpečnosti v dopravě
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Ochrana člověka za mimořádných událostí:
• uvědomuje si a posuzuje možný negativní a manipulativní
- živelní pohromy
vliv vrstevníků, médií a sekt
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- terorismus
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RVP ZV Základní vzdělávání

9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace

Občanská výchova

Tělesná výchova

8. ročník
Člověk a osobnost
Osobnostní a sociální rozvoj
Chemie

Poznávání lidí
Komunikace
Kooperace a kompetice

9. ročník
Průpravná, kondiční, koordinační,
kompenzační, relaxační,
vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení

9. ročník
Chemie v životě člověka

Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
Fungování a vliv médií ve společnosti

materiály, pomůcky

literatura

didaktická technika

ostatní

6. Hodnota a podpora zdraví
Očekávané výstupy
žák:
• ukazuje na význam zdravého vývoje a vlivu prostředí na
tento vývoj
• přiměřeně svému věku posuzuje a podílí se na činnostech
a programech podporujících zdraví

Průřezová témata

Učivo
Podpora zdraví a její formy:
- prevence a intervence
- působení na změnu kvality prostředí a chování
jedince
- odpovědnost jedince za zdraví
Podpora zdraví v komunitě - programy podpory zdraví

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
materiály, pomůcky

literatura

didaktická technika

ostatní

5.8.2 Tělesná výchova
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

2

2

2

2

2

3

2

2

2
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Charakteristika předmětu
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA - I. stupeň
Vyučující předmět Tělesná výchova je realizován v 1. - 5. ročníku vždy 2 hodiny týdně.
Žáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí v tělocvičně, na hřišti, ve volné přírodě nebo v plaveckém
bazénu. Žáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení a obuvi. Učitel v hodinách využívá různé metody a formy
práce. Spolu s dětmi používá veškeré dostupné náčiní a nářadí.
Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy:
- zdraví
- pohybové dovednosti
- pohybové učení
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v oblasti směřuje k :
- poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
- pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání radostných prožitků
z činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů
- poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu vlastního
jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí
- získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co zdraví ohrožuje
a poškozuje
- využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, k upevňování způsobů
rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v každé životní situaci i k poznávání a využívání míst
souvisejících s preventivní ochrannou zdraví
- propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými a morálními postoji, s volním
úsilím
- chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu pro výběr
partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti
- aktivní zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i v
obci

Společné výchovné vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí
Kompetence k učení
- žák se učí tělocvičné názvosloví
- učí se cvičit podle jednoduchého popisu
- měří si pohybové výkony a porovnává je
- orientuje se v informačních zdrojích o aktivitách a sportovních akcích
Kompetence k řešení problému
- žák se učí bezpečně chovat ve sportovním prostředí
- adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka
- vnímá nesportovní chování, nesportovní prostředí, náčiní a nářadí
- žák získává sebedůvěru
Kompetence komunikativní
- žák je veden ke spolupráci při týmových a pohybových činnostech a soutěžích
- učí se reagovat na povely a pokyny
- sám vydává pokyny
- organizuje pohybové soutěže
Kompetence sociální a personální
- žák dodržuje pravidla
- jedná v duchu fair-play
- učí se zažít úspěch
Kompetence občanské
- žák zlepšuje svou zdatnost
- spojuje svou pohybovou činnost se zdravím
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- je veden ke kritickému myšlení
- hodnotí cvičení, učí se být ohleduplný a taktní
Kompetence pracovní
- žák je veden k uplatňování hygieny a bezpečnosti
- učí se užívat tělocvičné nářadí a náčiní

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA - II. stupeň
Vzdělávací obor směřuje k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, k poznávání účinků konkrétních
pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Vede k podpoře zdraví a tělesné zdatnosti.
Vyučovací předmět je realizován ve všech ročnících odděleně ve skupinách hoši, dívky.
V šestém ročníku je dotace 3hodiny týdně, v ostatních 2hodiny týdně.
Výuka probíhá v tělocvičně a na venkovním sportovním areálu. Kabinet tělesné výchovy je přiměřeně vybaven.
Pro žáky jsou pořádány pravidelné školní sportovní akce a nejlepší se zúčastňují okresních soutěží.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti:
Vzdělávání v tělesné výchově směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že žáky vedeme k
- odpovědnosti za zdraví své i svých spolužáků
- poznání vlastních pohybových možností, předností i zdravotních pohybových omezení, respektovat je u sebe i u
jiných, aktivně je využívat nebo cíleně ovlivňovat
- kladnému prožívání osvojované pohybové činnosti, i jako předpoklad pro vytváření trvalého vztahu
k pohybovým aktivitám
- plnění rozličných sociálních rolí, které vyžadují spolupráci, tvořivost, překonávání zábran a rychlé rozhodování
-zvládání organizačních, hygienických a bezpečnostních zásad při sportovní či jiné pohybové činnosti ve
známém i méně známém prostředí
-orientaci v základních otázkách vlivu pohybové aktivity na zdraví a práceschopnost

Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí
Výuka tělesné výchovy společně s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a zdraví přispívá k utváření
a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto:
Kompetence k učení: Žák užívá osvojené názvosloví, poznává smysl a cíl svých aktivit, posoudí vlastní pokrok
a určí překážky či problémy bránící rozvoji tělesné zdatnosti, naplánuje způsob zdokonalení svých schopností,
orientuje se v informačních zdrojích.
Kompetence k řešení problémů: Žák vnímá nejrůznější problémové situace a plánuje způsob řešení-nesportovní
chování, uplatňuje zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí a adekvátně reaguje při úrazu.
Kompetence komunikativní: Žák využívá informační a komunikační prostředky jako zdroje dat, podporuje
přátelské vztahy, spolupracuje při týmových činnostech, reaguje na základní sportovní povely a pokyny, obhajuje
svůj názor.
Kompetence sociální a personální: Žák aktivně spolupracuje ve skupině, respektuje názory druhých, podílí se na
příjemné atmosféře a zdravém soutěžení, ovládá své emoce při sportovních aktivitách, řídí své jednání a chování.
Kompetence občanské: Žák respektuje názory ostatních, formuluje si volní a charakterové rysy, spojuje svou
pohybovou činnost se zdravím, odmítá útlak a hrubé zacházení.
Kompetence pracovní: Žák si efektivně organizuje vlastní činnost, je si vědom nutnosti ochrany zdraví svého
i druhých, dbá na čistotu prostředí, bezpečně užívá jednotlivá tělocvičná nářadí a náčiní.
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Průřezová témata pokrývaná předmětem
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Tématické okruhy
Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Tématické okruhy
Občanská společnost a škola
Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Tématické okruhy
Rozvoj schopností poznávání
Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Hodnoty, postoje, praktická etika
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Tématické okruhy
Ekosystémy
Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Tématické okruhy
Kulturní diference
Lidské vztahy

1. ročník
2 týdně, P
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1. ročník

1. Činnost ovlivňující zdraví
Očekávané výstupy
žák:
• spojuje pohybovou činnost se zdravím
• spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových
činnostech a soutěžích
• dodržuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při
pohybových činnostech
• dovede reagovat na základní pokyny a povely k osvojené
činnosti a její organizaci
• používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv

Průřezová témata

Učivo
Význam pohybu pro zdraví
Příprava organismu
Zdravotně zaměřené činnosti
Rozvoj rychlosti, pohyblivosti, koordinace pohybu
Hygiena v Tv
Bezpečnost při pohybových činnostech

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Prvouka

Prvouka

1. ročník
Člověk a jeho zdraví
literatura

materiály, pomůcky

1. ročník
Člověk a jeho zdraví

didaktická technika

ostatní

2. Činnost ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Očekávané výstupyUčivo
žák:Pohybové hry
Základy gymnastiky:• spojuje pohybovou činnost se
zdravím a využívá nabízené
- průpravná cvičenímožnosti
- kotoul vpřed• dovede zvládnout jednoduché pohybové
činnosti
- stoj na lopatkáchjednotlivce nebo činnosti prováděné ve
skupině
• snaží se o zlepšení- cvičení na žebřinách
- cvičení na lavičkách• spolupracuje při týmových
pohybových činnostech a
- cvičení se švihadlysoutěžích
- cvičení s dlouhým lanem• dovede reagovat na pokyny a
povely

Průřezová témata

Přetahy a přetlaky
Základy sportovních her
Turistika a pohyb v přírodě
Základy atletiky:
- rychlý běh
- motivovaný vytrvalý běh
- skok do dálky
přesahy do -učebních
bloků:
hod míčkem

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

Hudební výchova

1. ročník
Malba
literatura

materiály, pomůcky

1. ročník
Hudebně pohybové činnosti
didaktická technika

ostatní

3. Činnost podporující pohybové učení
Očekávané výstupy
žák:
• vybaví si a reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci

Průřezová témata

Učivo
Komunikace v Tv
Organizace Tv
Zásady jednání a chování - fair play
Pravidla her a soutěží (zjednodušená)

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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Učební osnovy
5.8.2 Tělesná výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

1. ročník
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. ročník
2 týdně, P

1. Činnosti ovlivňující zdraví
Očekávané výstupy
žák:
• spojuje si pohybovou činnost se zdravím
• uplatňuje zásady hygieny a bezpečnosti
• používá základní pokyny a povely

Průřezová témata

Učivo
Význam pohybu pro zdraví
Bezpečnost při pohybových činnostech
Hygiena při Tv
Příprava organismu
Zdravotně zaměřené činnosti

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Matematika
2. ročník
Jednotky délky
3. ročník
Jednotky délky, objemu a času

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Činnost ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Očekávané výstupy
žák:
• zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché
pohybové činnosti jednotlivce
• reaguje na základní pokyny a povely

Průřezová témata

Učivo
Pohybové hry
Základy gymnastiky
Rytmické a kondiční cvičení
Základy atletiky
Pobyt v přírodě
Družstva, tým

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

Hudební výchova

2. ročník
Hudebně pohybové činnosti
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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2. ročník
Hudebně pohybové činnosti
ostatní
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Učební osnovy
5.8.2 Tělesná výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

2. ročník

3. Činnost podporující pohybové učení
Očekávané výstupy
žák:
• spojuje pravidelný pohyb se zdravím
• vybavuje si základní pokyny a povely
• spolupracuje při jednoduchých týmových činnostech

Průřezová témata

literatura

Učivo
Komunikace v Tv
Organizace při Tv
Pravidla pohybových činností

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

3. ročník
2 týdně, P

1. Činnosti ovlivňující zdraví
Očekávané výstupy
žák:
• využívá příležitosti ke každodennímu pohybu
• identifikuje se se zásadami hygieny
• dokáže uplatnit bezpečnost při pohybu
• spolupracuje při jednoduchých týmových činnostech a
soutěžích

Průřezová témata

literatura

Učivo
Význam pohybu pro zdraví
Bezpečnost při pohybu
Hygiena při Tv

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

2. Činnost ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Očekávané výstupy
žák:
• usiluje o zlepšení pohybových činností
• dokáže provádět pohybové činnosti i ve skupině
• posoudí provedení osvojené pohybové činnosti
• spolupracuje při jednotlivých týmových pohybových
činnostech
• uplatňuje hlavní zásady hygieny

Průřezová témata

Učivo
Pohybové hry
Základy gymnastiky (akrobacie, přeskok náčiní, nářadí)
Rytmické a kondiční cvičení
Základy atletiky - běh, hod, skok, vytrvalost
Základy sportovních her
Míčové hry
Turistika a pohyb v přírodě
Plavání

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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Učební osnovy
5.8.2 Tělesná výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

3. ročník
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

3. Činnosti podporující pohybové učení
Očekávané výstupy
žák:
• reaguje na základní pokyny a povely
• dokáže vnímat organizaci hodiny
• zvládá jednoduché pohybové činnosti

Průřezová témata

Učivo
Pravidla osvojovaných pohybových činností
Komunikace v Tv
Organizace při Tv

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Hudební výchova
3. ročník
Hudebně pohybové činnosti

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

4. Zdravotní tělesná výchova
Očekávané výstupy
žák:
• uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách
a pracovních činnostech
• zvládá jednoduché speciální cvičení

Průřezová témata

literatura

Učivo
Správné sezení
Rozcvičky
Relaxační cvičení

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

4. ročník
2 týdně, P

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd
276

SMILE verze 2.3.5

přesahy z učebních bloků:

ostatní
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Učební osnovy
5.8.2 Tělesná výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

4. ročník

1. Činnost ovlivňující zdraví
Očekávané výstupy
žák:
• podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu
• uplatňuje kondičně zaměřené činnosti
• zařazuje korektivní cvičení
• uplatňuje pravidla hygieny
• dokáže se bezpečně chovat
• měří pohybový výkon
• orientuje se v informačních zdrojích

Průřezová témata

Učivo
Pohybový režim žáků
Rozvoj forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti
Průpravná a kompenzační cvičení
Hygiena pohybových činností
Organizace a bezpečnost cvičebního prostoru
Atletika
Sportovní soutěže

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Přírodověda
4. ročník
Rozmanitost přírody

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Činnost ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Očekávané výstupy
žák:
• zvládá osvojované pohybové dovednosti
• jednoduše zhodnotí činnost spolužáka
• podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu
• zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení
• uplatňuje pravidla hygieny a bezpečnosti chování

Průřezová témata

Učivo
Pohybové hry
Gymnastika (akrobacie, přeskoky, náčiní, nářadí)
Rytmické a kondiční cvičení
Atletika (běh, vytrvalost, skok, hod)
Pobyt v přírodě
Plavání

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Hudební výchova
4. ročník
Hudebně pohybové činnosti

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

3. Činnost podporující pohybové učení
Očekávané výstupy
žák:
• jedná v duchu fair play
• dodržuje pravidla her a soutěží
• užívá základní tělocvičné názvosloví
• změří základní pohybové výkony, usiluje o zlepšení
• informuje se o sportovních akcích ve škole i v místě
bydliště

Průřezová témata

Učivo
Zásady jednání a chování
Pravidla zjednodušených pohybových činností
Tělocvičné názvosloví, smluvené povely, signály
Měření pohybových dovedností
Zdroje informací o pohybových činnostech

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní
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Učební osnovy
5.8.2 Tělesná výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

4. ročník

5. ročník
2 týdně, P

1. Činnosti ovlivňující zdraví člověka
Očekávané výstupy
žák:
• dokáže uplatnit pohybový režim
• projevuje vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti
• reaguje adekvátně při lehkém úrazu spolužáka
• jedná v duchu fair play
• poznává jednostrannou zátěž nebo vlastní svalové
oslabení
• užívá tělocvičné názvosloví
• zorganizuje soutěž na úrovni třídy
• porovnává své sportovní výsledky
• samostatně získá potřebné informace

Průřezová témata

literatura

Učivo
Délka a intenzita pohybu
Rozvoj pohyblivosti a koordinace pohybu
První pomoc v podmínkách Tv
Zdravotně zaměřené činnosti
Držení těla, zvedání zátěže
Cviky podle nákresu
Vybíjená, fotbal
Atletika
Mistrovství světa, olympiády

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

2. Činnost ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Očekávané výstupy
žák:
• vytváří varianty osvojených pohybových dovedností a her
• dokáže použít zvládnuté pohybové dovednosti
• reaguje na pokyny k provedení pohybové činnosti
• změří základní pohybové výkony a porovná je
• jedná v duchu fair play
• orientuje se v informačních zdrojích

Průřezová témata

Učivo
Pohybové hry, pohybová tvořivost
Netradiční pohybové hry
Akrobacie, náčiní, nářadí
Vyjádření rytmu pohybem
Průpravné úpoly
Atletika (běh, vytrvalost, skok, hod)
Sportovní hry
Lyžování, bruslení dle podmínek

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Hudební výchova
5. ročník
Hudebně pohybové činnosti

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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Učební osnovy
5.8.2 Tělesná výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

5. ročník

3. Činnost podporující pohybové učení
Očekávané výstupy
žák:
• objasní zjevné přestupky proti pravidlům
• respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví
• cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení
• zorganizuje nenáročné soutěže ve třídě
• porovnává pohybové výkony s předchozími výsledky
• získává a vyjadřuje informace o sportovních aktivitách

Průřezová témata

literatura

Učivo
Pravidla her, závodů a soutěží
Měření a posuzování výkonů
Komunikace v Tv
Organizace v Tv
Pravidla pohybových činností
Hry, soutěže
Měření a posuzování dovedností
Zdroje informací o pohybových činnostech

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

4. Zdravotní tělesná výchova
Očekávané výstupy
žák:
• zařazuje pravidelné speciální vyrovnávací cviky
• zvládá techniku speciálních vyrovnávacích cvičení,
technika cvičení podle obrázku
• upozorní na činnost, která je v rozporu s jeho oslabením

Průřezová témata

Učivo

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Vlastivěda
5. ročník
Místo, kde žijeme. Putování po
Evropě
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

6. ročník
3 týdně, P
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Učební osnovy
5.8.2 Tělesná výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

6. ročník

1. Košíková
Očekávané výstupy
žák:
• rozumí základním pojmům osvojovaných činností, zvládá
elementární herní činnosti jednotlivce a kombinace a
uplatňuje je ve hře

• volí taktiku hry a dodržuje ji, chápe role v družstvu a jedná
při hře v duchu fair play
• rozumí základním pravidlům, ovládá základy rozhodování
• rozumí základním pojmům osvojovaných činností
• zvládá elementární herní činnosti jednotlivce a kombinace
a uplatňuje je ve hře

Průřezová témata

Učivo
Herní činnosti jednotlivce:
- uvolňování bez míče a s míčem (dribling, obrátka)
- přihrávka jednoruč a obouruč (na místě a za pohybu)
- střelba jednoruč a obouruč z místa (trestný hod)
- vhazování, rozskok
- obrana (krytí útočníka bez míče, s míčem, prostoru)
- doskakování odražených míčů
Základy herních systémů:
- osobní obranný systém
- útočný systém „hoď a běž“
Utkání: 3-3, 4-4, 5-5

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
Komunikace

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Fotbal
Očekávané výstupy
žák:
• zvládá elementární herní činnosti jednotlivce a kombinace
a uplatňuje je ve hře
• volí taktiku hry a dodržuje ji, chápe role v družstvu a jedná
při hře v duchu fair play
• rozumí základním pravidlům, ovládá základy rozhodování

Průřezová témata

Učivo
CHLAPCI:
Herní činnosti jednotlivce:
- výběr místa (uvolňování, nabíhání), obsazování prostoru
- zpracování míče (převzetí, tlumení), vedení míče
- přihrávka po zemi na krátkou a střední vzdálenost
- přihrávka hlavou na místě
- vhazování míče
- střelba z místa a po vedení míče
- činnost brankáře (chytání a vyrážení přízemních
a polovysokých střel, výkop, přihrávání rukou)
Základy herních systémů:
- postupný útok, rychlý protiútok
- územní obrana
Utkání: 4:4 – 11:11

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Mezilidské vztahy

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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Učební osnovy
5.8.2 Tělesná výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

6. ročník

3. Gymnastika
Očekávané výstupy
žák:
• aktivně se zapojuje do průpravných cvičení
• umí poskytnout záchranu a dopomoc při osvojovaných
cvicích
• dovede s osvojených cviků připravit krátké sestavy a
zacvičit je
• zvládá rozběh a odraz

Učivo
Akrobacie:
- kotoul vpřed a jeho modifikace
- kotoul vzad a jeho modifikace
- kotoul letmo
- stoj na lopatkách
- stoj na hlavě
- stoj na rukou
- přemet stranou (vlevo, vpravo)
- rovnovážné polohy v postojích
- skoky na místě a z místa (poskok, čertík, nůžky, dálkový
skok

Přeskok:
- skoky odrazem z trampolínky (prosté, s pohyby nohou,
s obraty
- roznožka přes kozu našíř, nadél i s oddáleným odrazem
- skrčka přes kozu našíř, nadél i s oddáleným odrazem
Hrazda po čelo:
- náskok do vzporu – zákmihem seskok, sešin
- výmyk (odrazem jednonož, popř. tahem)
- přešvih únožmo ve vzporu
- podmet

Kladina dívky(1m):
- různé druhy chůze s doprovodnými pohyby paží a obraty
- poskoky
- rovnovážné polohy
- náskoky, seskoky
- jednoduchá sestava
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

4. Rytmická a kondiční gymnastika
Očekávané výstupy
žák:
• dovede využívat gymnastické cviky pro rozvoj své
zdatnosti a pro správné držení těla
• chápe estetické funkce pohybu, umí rozlišit estetický a
neestetický pohyb
• ovládá základní cvičení s náčiním
• ovládá dva tance z osvojených skupin

Učivo
DÍVKY:
Technika pohybů:
- kroky, skoky, obraty, cviky rovnováhy
- se švihadlem a míčem
- základy tvorby jednoduchých pohybových skladeb
Technika tanců:
- lidové
- country

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita

Hudební výchova

literatura

přesahy z učebních bloků:

6. ročník
Hudebně pohybové činnosti
materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní
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5.8.2 Tělesná výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

6. ročník

5. Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení
Očekávané výstupy
žák:
• aktivně se zapojuje do průpravných cvičení
• dovede využívat gymnastické cviky pro rozvoj své
zdatnosti a pro správné držení těla
• chápe různé účinky různých cvičení
• ví o svých přednostech a nedostatcích a s pomocí učitele
a rodičů je ovlivňuje
• zná zásady správného držení těla, nevhodné činnosti,
které ohrožují jeho zdraví
• zná několik základních cviků z každé osvojované oblasti a
dovede je správně použít

Průřezová témata

Učivo
Základní názvosloví
Základní význam jednotlivých druhů cvičení
Správné držení těla (při práci v sedě, ve stoje, při zvedání
břemen atd.
Význam soustředění při cvičení, prožívání cviků
Příprava organismu pro různé pohybové činnosti
Konkrétní účinky jednotlivých cvičení
Základní technika jednotlivých cviků
Způsoby rozvoje kondičních a koordinačních předpokladů
(pozn. Kruhový trénink, opičí dráha, rozvoj rychlostních
a vytrvalostních schopností atd.)
Cvičení:
- strečinková
- rychlostně silová (max. intenzita 5-15s., odpočinek cca
2min.)
- vytrvalostní (nad 10-15min.)
- pro rozvoj kloubní pohyblivosti, obratnosti
- dechová
- kompenzační
- pro správné držení těla
- vyrovnávací (korektivní)
- psychomotorická (pozn. Spojená s rozvojem rychlosti
apod.)
- motivační, napodobivá, tvořivá

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Hudební výchova
6. ročník
Hudebně pohybové činnosti

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

6. Úpoly
Očekávané výstupy
žák:
• si uvědomuje význam sebeobranných cvičení a své
možnosti ve střetu s protivníkem

Průřezová témata

Učivo
Průpravné úpoly:
- přetahy, přetlaky, úpolové odpory
- pády (vpřed, vzad, stranou)
- střehové postoje, držení a pohyb v postojích, odpory v nich
- držení soupeře na zemi, boj o únik z držení na zemi
- obrana proti objetí zepředu
- obrana proti škrcení
- obrana proti úchopům zápěstí

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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Učební osnovy
5.8.2 Tělesná výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

6. ročník

7. Atletika
Očekávané výstupy
žák:
• ovládá základní pojmy a pravidla jednotlivých disciplin,
dodržuje základní pravidla bezpečnosti
• rozumí a reaguje na jednotlivé povely, gesta a signály
• zvyšuje úroveň výkonů v jednotlivých atletických
disciplínách
• je schopen připravit si start běhu (bloky, čára) a vydat
povely pro start
• zvládá techniku skoku z individuálního stupňovaného
rozběhu, umí upravit doskočiště
• zvládá techniku hodu z individuálního stupňovaného
rozběhu

Učivo
- základní pojmy, olympijské disciplíny, názvy náčiní apod.
- základní pravidla atletických soutěží
- základy techniky osvojovaných disciplin
- základy organizace soutěží
Běh:
- běžecká ABC, speciální běžecká cvičení
- běh na 60m (taktika a technika, nízký start)
- vytrvalý běh na dráze 1500m
- běh v terénu (do 20min)
- běh v zatáčce, štafetová předávka, štafetový běh
Skok:
- skok do dálky z rozběhu s odrazem z prkna (skrčný)
- průpravná cvičení a rozměření rozběhu
- skok vysoký (střižný, flopem)
- průpravná cvičení a rozměření rozběhu
Hod:
- hod míčkem z rozběhu
- průpravná cvičení (pětidobý odhodový rytmus)

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání

Matematika

přesahy z učebních bloků:

6. ročník
Úhel a jeho velikost
Dějepis
Starověké Řecko
Fyzika
Měření fyzikálních veličin

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

8. Lyžování
Očekávané výstupy
žák:
• ovládá základní pojmy a dodržuje pravidla bezpečnosti
• rozvíjí aktivní vztah k běhu na lyžích
• volí správně terén a nepřeceňuje své schopnosti
• zvládá základní běžecké techniky a dovednosti

Průřezová témata

Učivo
Běžecký výcvik:
- chůze
- odšlapování ke svahu
- sjíždění
- přejíždění nerovností
- jízda s odpichem soupaž
- zrychlená chůze
- chůze skluzem
- brždění pluhem, smykem
- změny směru odšlapováním, přešlapováním
- bruslení z mírného svahu
- běh střídavý (dvoudobý, čtyřdobý)
- běh soupažný (jednodobý, dvoudobý)
- výstupy (stoupavým během, bruslením, krokem)
- kombinace běžeckých způsobů

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní
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Učební osnovy
5.8.2 Tělesná výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

6. ročník

9. Bruslení
Očekávané výstupy
žák:
• dbá na bezpečnost při bruslení
• zvládá základní techniky a dovednosti

Průřezová témata

literatura

Učivo
Dle přírodních podmínek:
- jízda vpřed
- jízda vzad
- zastavení smykem
- odšlapování vpřed
- zatáčení vpřed překládáním (vpravo, vlevo)
- obraty (snožný, trojkový..)

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

7. ročník
2 týdně, P

1. Košíková
Očekávané výstupy
žák:
• rozumí základním pojmům osvojovaných činností, zvládá
elementární herní činnosti jednotlivce a kombinace a
uplatňuje je ve hře
• volí taktiku hry a dodržuje ji, chápe role v družstvu a jedná
při hře v duchu fair play
• rozumí základním pravidlům, ovládá základy rozhodování
• rozumí základním pojmům osvojovaných činností

Učivo
Herní činnosti jednotlivce:
- uvolňování bez míče a s míčem (dribling, obrátka)
- přihrávka jednoruč a obouruč (na místě a za pohybu)
- střelba jednoruč a obouruč z místa (trestný hod)
- vhazování, rozskok
- obrana (krytí útočníka bez míče, s míčem, prostoru)
- doskakování odražených míčů
Základy herních systémů:
- osobní obranný systém
- útočný systém „hoď a běž“
Utkání: 3-3, 4-4, 5-5

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace

Zeměpis

přesahy z učebních bloků:

7. ročník
Amerika

Komunikace
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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5.8.2 Tělesná výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

7. ročník

2. Fotbal
Očekávané výstupy
žák:
• volí taktiku hry a dodržuje ji, chápe role v družstvu a jedná
při hře v duchu fair play
• zvládá elementární herní činnosti jednotlivce a kombinace
a uplatňuje je ve hře

Průřezová témata

Učivo
CHLAPCI:
Herní činnosti jednotlivce:
- výběr místa (uvolňování, nabíhání), obsazování prostoru
- zpracování míče (převzetí, tlumení), vedení míče
- přihrávka po zemi na krátkou a střední vzdálenost
- přihrávka hlavou na místě
- vhazování míče
- střelba z místa a po vedení míče
- činnost brankáře (chytání a vyrážení přízemních
a polovysokých střel, výkop, přihrávání rukou)
Základy herních systémů:
- postupný útok, rychlý protiútok
- územní obrana
Utkání: 4:4 – 11:11

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

3. Gymnastika
Očekávané výstupy
žák:
• cvičí podle slovních pokynů, příp. grafického návodu, zná
osvojované pojmy
• aktivně se zapojuje do průpravných cvičení
• umí poskytnout záchranu a dopomoc při osvojovaných
cvicích
• dovede z osvojených cviků připravit krátké sestavy a
zacvičit je
• zvládá rozběh a odraz

Učivo
Akrobacie:
- kotoul vpřed a jeho modifikace
- kotoul vzad a jeho modifikace
- kotoul letmo
- stoj na lopatkách
- stoj na hlavě
- stoj na rukou
- přemet stranou (vlevo, vpravo)
- rovnovážné polohy v postojích
- skoky na místě a z místa (poskok, čertík, nůžky, dálkový
skok

Přeskok:
- skoky odrazem z trampolínky (prosté, s pohyby nohou,
s obraty
- roznožka přes kozu našíř, nadél i s oddáleným odrazem
- skrčka přes kozu našíř, nadél i s oddáleným odrazem
Hrazda po čelo:
- náskok do vzporu – zákmihem seskok, sešin
- výmyk (odrazem jednonož, popř. tahem)
- přešvih únožmo ve vzporu
- podmet

Kladina dívky(1m):
- různé druhy chůze s doprovodnými pohyby paží a obraty
- poskoky
- rovnovážné polohy
- náskoky, seskoky
- jednoduchá sestava
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5.8.2 Tělesná výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

4. Rytmická a kondiční gymnastika
Očekávané výstupy
žák:
• dovede využívat gymnastické cviky pro rozvoj své
zdatnosti a pro správné držení těla
• chápe estetické funkce pohybu, umí rozlišit estetický a
neestetický pohyb
• ovládá základní cvičení s náčiním
• ovládá dva tance z osvojených skupin

Průřezová témata

Učivo
DÍVKY:
Technika pohybů:
- kroky, skoky, obraty, cviky rovnováhy
- se švihadlem a míčem
- základy tvorby jednoduchých pohybových skladeb
- vlastní pohybová improvizace na hudební doprovod
Technika tanců:
- lidové
- country

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita

literatura

přesahy z učebních bloků:
Hudební výchova
7. ročník
Instrumentální a pohybové
činnosti

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

5. Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení
Očekávané výstupy
žák:
• chápe různé účinky různých cvičení
• ví o svých přednostech a nedostatcích a s pomocí učitele
a rodičů je ovlivňuje
• zná zásady správného držení těla, nevhodné činnosti,
které ohrožují jeho zdraví
• zná několik základních cviků z každé osvojované oblasti a
dovede je správně použít
• dovede se soustředit na správné a přesné provedení
pohybu

Učivo
Základní názvosloví
Základní význam jednotlivých druhů cvičení
Správné držení těla (při práci v sedě, ve stoje, při zvedání
břemen atd.
Význam soustředění při cvičení, prožívání cviků
Příprava organismu pro různé pohybové činnosti
Konkrétní účinky jednotlivých cvičení
Základní technika jednotlivých cviků
Způsoby rozvoje kondičních a koordinačních předpokladů
(pozn. Kruhový trénink, opičí dráha, rozvoj rychlostních
a vytrvalostních schopností atd.)
Cvičení:
- strečinková
- rychlostně silová (max. intenzita 5-15s., odpočinek cca
2min.)
- vytrvalostní (nad 10-15min.)
- pro rozvoj kloubní pohyblivosti, obratnosti
- dechová
- kompenzační
- pro správné držení těla
- vyrovnávací (korektivní)
- psychomotorická (pozn. Spojená s rozvojem rychlosti
apod.)
- motivační, napodobivá, tvořivá
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RVP ZV Základní vzdělávání

7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

6. Úpoly
Očekávané výstupy
žák:
• zvládá osvojené činnosti a dokáže je pojmenovat
• si uvědomuje význam sebeobranných cvičení a své
možnosti ve střetu s protivníkem

Učivo
Průpravné úpoly:
- přetahy, přetlaky, úpolové odpory
- pády (vpřed, vzad, stranou)
- střehové postoje, držení a pohyb v postojích, odpory v nich
- držení soupeře na zemi, boj o únik z držení na zemi
- obrana proti objetí zepředu
- obrana proti škrcení
- obrana proti úchopům zápěstí

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika

Zeměpis

Zeměpis

literatura

7. ročník
Asie
materiály, pomůcky

7. ročník
Asie
didaktická technika

ostatní

7. Atletika
Očekávané výstupy
žák:
• ovládá základní pojmy a pravidla jednotlivých disciplin,
dodržuje základní pravidla bezpečnosti
• samostatně volí a uplatňuje vhodné rozvojové činnosti
• rozumí a reaguje na jednotlivé povely, gesta a signály
• zvyšuje úroveň výkonů v jednotlivých atletických
disciplínách
• zvládá techniku i taktiku sprintu a vytrvalostního běhu na
dráze
• je schopen připravit si start běhu (bloky, čára) a vydat
povely pro start
• zvládá techniku skoku z individuálního stupňovaného
rozběhu, umí upravit doskočiště
• zvládá techniku skoku z individuálního stupňovaného
rozběhu po oblouku
• zvládá techniku hodu z individuálního stupňovaného
rozběhu

Průřezová témata

Učivo
Základní pojmy, olympijské disciplíny, názvy náčiní apod.
Základní pravidla atletických soutěží
Základy techniky osvojovaných disciplín
Základy organizace soutěží
Běh:
- běžecká ABC, speciální běžecká cvičení
- běh na 60m (taktika a technika, nízký start)
- vytrvalý běh na dráze 1500m
- běh v terénu (do 20min)
- běh v zatáčce, štafetová předávka, štafetový běh
Skok:
- skok do dálky z rozběhu s odrazem z prkna (skrčný)
- průpravná cvičení a rozměření rozběhu
- skok vysoký (střižný, flopem)
- průpravná cvičení a rozměření rozběhu
Hod:
- hod míčkem z rozběhu
- průpravná cvičení (pětidobý odhodový rytmus)

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní
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7. ročník

8. Lyžování
Očekávané výstupy
žák:
• ovládá základní pojmy a dodržuje pravidla bezpečnosti
• rozvíjí aktivní vztah k běhu na lyžích
• volí správně terén a nepřeceňuje své schopnosti
• zvládá základní běžecké techniky a dovednosti
• zvládá základní techniky a dovednosti sjezdového
lyžování

Průřezová témata

Učivo
Běžecký výcvik:
- chůze
- odšlapování ke svahu
- sjíždění
- přejíždění nerovností
- jízda s odpichem soupaž
- zrychlená chůze
- chůze skluzem
- brždění pluhem, smykem
- změny směru odšlapováním, přešlapováním
- bruslení z mírného svahu
- běh střídavý (dvoudobý, čtyřdobý)
- běh soupažný (jednodobý, dvoudobý)
- výstupy (stoupavým během, bruslením, krokem)
- kombinace běžeckých způsobů
Sjezd (LVVZ 7.roč.):
- pojmy související s osvojovanými dovednostmi, výstrojí
a výzbrojí
- zásady bezpečnosti při pohybu v neznámém terénu,
chování na sjezdových a běžeckých tratích, pokyny HS
- péče o výstroj a výzbroj
- stravovací a pitný režim při lyžování a zimní horské túře
- obraty (přednožením, zanožením…)
- odšlapování ke svahu
- přejíždění nerovností
- brždění pluhem, smykem
- základní oblouk (otevřený, zavřený, střední, dlouhý…)
- modifikované oblouky
- jízda na vleku
- jízda na sjezdovce, v brankách

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:
Zeměpis
8. ročník
Kraje České republiky

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

9. Bruslení
Očekávané výstupy
žák:
• dbá na bezpečnost při bruslení
• zvládá základní techniky a dovednosti

Průřezová témata

literatura

Učivo
Dle přírodních podmínek:
- jízda vpřed
- jízda vzad
- zastavení smykem
- odšlapování vpřed
- zatáčení vpřed překládáním (vpravo, vlevo)
- obraty (snožný, trojkový..)

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika
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přesahy z učebních bloků:

ostatní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.8.2 Tělesná výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

7. ročník

8. ročník
2 týdně, P

1. Košíková
Očekávané výstupy
žák:
• rozumí základním pojmům osvojovaných činností, zvládá
elementární herní činnosti jednotlivce a kombinace a
uplatňuje je ve hře
• volí taktiku hry a dodržuje ji, chápe role v družstvu a jedná
při hře v duchu fair play
• rozumí základním pravidlům, ovládá základy rozhodování
• vytvoří tabulku, pomáhá při organizaci turnaje

Průřezová témata

Učivo
Herní činnosti jednotlivce:
- uvolňování bez míče a s míčem (dribling, obrátka)
- přihrávka jednoruč a obouruč (na místě a za pohybu)
- střelba jednoruč a obouruč z místa (trestný hod)
- vhazování, rozskok
- obrana (krytí útočníka bez míče, s míčem, prostoru)
- doskakování odražených míčů
Základy herních systémů:
- osobní obranný systém
- útočný systém „hoď a běž“
Utkání: 3-3, 4-4, 5-5
Účast na turnaji

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
Kooperace a kompetice

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Fotbal
Očekávané výstupy
žák:
• rozumí základním pojmům osvojovaných činností, zvládá
elementární herní činnosti jednotlivce a kombinace a
uplatňuje je ve hře
• volí taktiku hry a dodržuje ji, chápe role v družstvu a jedná
při hře v duchu fair play
• rozumí základním pravidlům, ovládá základy rozhodování

Učivo
CHLAPCI:
Herní činnosti jednotlivce:
- výběr místa (uvolňování, nabíhání), obsazování prostoru
- zpracování míče (převzetí, tlumení), vedení míče
- přihrávka po zemi na krátkou a střední vzdálenost
- přihrávka hlavou na místě
- vhazování míče
- střelba z místa a po vedení míče

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
Kooperace a kompetice

Fyzika

přesahy z učebních bloků:

7. ročník
Silové účinky
Výchova ke zdraví
Rizika ohrožující zdraví

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní
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Učební osnovy
5.8.2 Tělesná výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

8. ročník

3. Gymnastika
Očekávané výstupy
žák:
• cvičí podle slovních pokynů, příp. grafického návodu, zná
osvojované pojmy
• aktivně se zapojuje do průpravných cvičení
• umí poskytnout záchranu a dopomoc při osvojovaných
cvicích
• dovede z osvojených cviků připravit krátké sestavy a
zacvičit je
• zvládá rozběh a odraz
• dovede využívat gymnastické cviky pro rozvoj své
zdatnosti a pro správné držení těla

Učivo
Akrobacie:
- kotoul vpřed a jeho modifikace
- kotoul vzad a jeho modifikace
- kotoul letmo
- stoj na lopatkách
- stoj na hlavě
- stoj na rukou
- přemet stranou (vlevo, vpravo)
- rovnovážné polohy v postojích
- skoky na místě a z místa (poskok, čertík, nůžky, dálkový
skok

Přeskok:
- skoky odrazem z trampolínky (prosté, s pohyby nohou,
s obraty
- roznožka přes kozu našíř, nadél i s oddáleným odrazem
- skrčka přes kozu našíř, nadél i s oddáleným odrazem
Hrazda po čelo:
- náskok do vzporu – zákmihem seskok, sešin
- výmyk (odrazem jednonož, popř. tahem)
- přešvih únožmo ve vzporu
- podmet

Kladina dívky(1m):
- různé druhy chůze s doprovodnými pohyby paží a obraty
- poskoky
- rovnovážné polohy
- náskoky, seskoky
- jednoduchá sestava
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

4. Rytmická a kondiční gymnastika
Očekávané výstupy
žák:
• chápe estetické funkce pohybu, umí rozlišit estetický a
neestetický pohyb
• ovládá základní cvičení s náčiním
• ovládá dva tance z osvojených skupin

Učivo
DÍVKY:
Technika pohybů:
- kroky, skoky, obraty, cviky rovnováhy
- se švihadlem a míčem
- základy tvorby jednoduchých pohybových skladeb
- vlastní pohybová improvizace na hudební doprovod
Technika tanců:
- lidové
- country

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita

Hudební výchova

literatura

8. ročník
Instrumentální a pohybové
činnosti
materiály, pomůcky

didaktická technika
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ostatní
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Učební osnovy
5.8.2 Tělesná výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

8. ročník

5. Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení
Očekávané výstupy
žák:
• chápe různé účinky různých cvičení
• ví o svých přednostech a nedostatcích a s pomocí učitele
a rodičů je ovlivňuje
• zná zásady správného držení těla, nevhodné činnosti,
které ohrožují jeho zdraví
• zná několik základních cviků z každé osvojované oblasti a
dovede je správně použít
• dovede se soustředit na správné a přesné provedení
pohybu

Průřezová témata

Učivo
Základní názvosloví
Základní význam jednotlivých druhů cvičení
Správné držení těla (při práci v sedě, ve stoje, při zvedání
břemen atd.
Význam soustředění při cvičení, prožívání cviků
Příprava organismu pro různé pohybové činnosti
Konkrétní účinky jednotlivých cvičení
Základní technika jednotlivých cviků
Způsoby rozvoje kondičních a koordinačních předpokladů
(pozn. Kruhový trénink, opičí dráha, rozvoj rychlostních
a vytrvalostních schopností atd.)
Cvičení:
- strečinková
- rychlostně silová (max. intenzita 5-15s., odpočinek cca
2min.)
- vytrvalostní (nad 10-15min.)
- pro rozvoj kloubní pohyblivosti, obratnosti
- dechová
- kompenzační
- pro správné držení těla
- vyrovnávací (korektivní)
- psychomotorická (pozn. Spojená s rozvojem rychlosti
apod.)
- motivační, napodobivá, tvořivá

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Přírodopis

Hudební výchova

8. ročník
Biologie člověka
Výchova ke zdraví

8. ročník
Instrumentální a pohybové
činnosti

7. ročník
Zdravý způsob života a péče o
zdraví
Tělesná a duševní hygiena
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

6. Úpoly
Očekávané výstupy
žák:
• zvládá osvojené činnosti a dokáže je pojmenovat
• si uvědomuje význam sebeobranných cvičení a své
možnosti ve střetu s protivníkem

Průřezová témata

Učivo
Průpravné úpoly:
- přetahy, přetlaky, úpolové odpory
- pády (vpřed, vzad, stranou)
- střehové postoje, držení a pohyb v postojích, odpory v nich
- držení soupeře na zemi, boj o únik z držení na zemi
- obrana proti objetí zepředu
- obrana proti škrcení
- obrana proti úchopům zápěstí

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní
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Učební osnovy
5.8.2 Tělesná výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

8. ročník

7. Atletika
Očekávané výstupy
žák:
• ovládá základní pojmy a pravidla jednotlivých disciplin,
dodržuje základní pravidla bezpečnosti
• samostatně volí a uplatňuje vhodné rozvojové činnosti
• rozumí a reaguje na jednotlivé povely, gesta a signály
• zvyšuje úroveň výkonů v jednotlivých atletických
disciplínách
• zvládá techniku i taktiku sprintu a vytrvalostního běhu na
dráze
• je schopen připravit si start běhu (bloky, čára) a vydat
povely pro start
• zvládá techniku skoku z individuálního stupňovaného
rozběhu, umí upravit doskočiště
• zvládá techniku skoku z individuálního stupňovaného
rozběhu po oblouku
• zvládá techniku hodu z individuálního stupňovaného
rozběhu
• zvládá techniku spojení sunu a vrhu

Průřezová témata

Učivo
Základní pojmy, olympijské disciplíny, názvy náčiní apod.
Základní pravidla atletických soutěží
Základy techniky osvojovaných disciplín
Základy organizace soutěží
Běh:
- běžecká ABC, speciální běžecká cvičení
- běh na 60m (taktika a technika, nízký start)
- vytrvalý běh na dráze 1500m
- běh v terénu (do 20min)
- běh v zatáčce, štafetová předávka, štafetový běh
- překážkový běh přes improvizované překážky
Skok:
- skok do dálky z rozběhu s odrazem z prkna (skrčný)
- průpravná cvičení a rozměření rozběhu
- skok vysoký (střižný, flopem)
- průpravná cvičení a rozměření rozběhu
Hod:
- hod míčkem a granátem (chlapci) z rozběhu
- průpravná cvičení (pětidobý odhodový rytmus)
Vrh:
- vrh koulí (dívky do 3kg, chlapci do 5kg)
- průpravná cvičení, koulařská gymnastika
- vrh z místa, sun

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kooperace a kompetice
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

8. Lyžování
Očekávané výstupy
žák:
• ovládá základní pojmy a dodržuje pravidla bezpečnosti
• rozvíjí aktivní vztah k běhu na lyžích
• volí správně terén a nepřeceňuje své schopnosti
• zvládá základní běžecké techniky a dovednosti

Učivo
Běžecký výcvik:
- chůze
- odšlapování ke svahu
- sjíždění
- přejíždění nerovností
- jízda s odpichem soupaž
- zrychlená chůze
- chůze skluzem
- brždění pluhem, smykem
- změny směru odšlapováním, přešlapováním
- bruslení z mírného svahu
- běh střídavý (dvoudobý, čtyřdobý)
- běh soupažný (jednodobý, dvoudobý)
- výstupy (stoupavým během, bruslením, krokem)
- kombinace běžeckých způsobů

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

Zeměpis

literatura

8. ročník
Státy Evropy
materiály, pomůcky

didaktická technika
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Učební osnovy
5.8.2 Tělesná výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

8. ročník

9. Bruslení
Očekávané výstupy
žák:
• dbá na bezpečnost při bruslení
• zvládá základní techniky a dovednosti

Průřezová témata

literatura

Učivo
Dle přírodních podmínek:
- jízda vpřed
- jízda vzad
- zastavení smykem
- odšlapování vpřed
- zatáčení vpřed překládáním (vpravo, vlevo)
- obraty (snožný, trojkový..)

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

10. Volejbal
Očekávané výstupy
žák:
• rozumí základním pravidlům, ovládá základy rozhodování
• rozumí základním pojmům osvojovaných činností
• volí taktiku hry a dodržuje ji, chápe role v družstvu a jedná
při hře v duchu fair play
• zvládá elementární herní činnosti jednotlivce a kombinace
a uplatňuje je ve hře
• vytvoří tabulku, pomáhá při organizaci turnaje

Průřezová témata

Učivo
Herní činnosti jednotlivce:
- postoje, postavení, přesuny
- odbití obouruč vrchem
- odbití obouruč spodem
- podání spodní, vrchní
- přihrávka, nahrávka
- smeč, lob
- jednoblok
Základy herních systémů:
- 2:2 (nahravač je ten, který nepřijímá)
- 3:3 – 6:6 (střední u sítě nahravačem v zóně III)
Utkání: 2:2, 3:3 – 6:6

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní
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Učební osnovy
5.8.2 Tělesná výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

9. ročník

9. ročník
2 týdně, P

1. Košíková
Očekávané výstupy
žák:
• rozumí základním pojmům osvojovaných činností, zvládá
elementární herní činnosti jednotlivce a kombinace a
uplatňuje je ve hře
• volí taktiku hry a dodržuje ji, chápe role v družstvu a jedná
při hře v duchu fair play
• rozumí základním pravidlům, ovládá základy rozhodování
• zvládá elementární herní činnosti jednotlivce a kombinace
a uplatňuje je ve hře
• vytvoří tabulku, pomáhá při organizaci turnaje

Průřezová témata

Učivo
Herní činnosti jednotlivce:
- uvolňování bez míče a s míčem (dribling, obrátka)
- přihrávka jednoruč a obouruč (na místě a za pohybu)
- střelba jednoruč a obouruč z místa (trestný hod)
- vhazování, rozskok
- obrana (krytí útočníka bez míče, s míčem, prostoru)
- doskakování odražených míčů
Základy herních systémů:
- osobní obranný systém
- útočný systém „hoď a běž“
Utkání: 3-3, 4-4, 5-5
Účast na turnaji

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
Hodnoty, postoje, praktická etika

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Fotbal
Očekávané výstupy
žák:
• rozumí základním pojmům osvojovaných činností, zvládá
elementární herní činnosti jednotlivce a kombinace a
uplatňuje je ve hře
• volí taktiku hry a dodržuje ji, chápe role v družstvu a jedná
při hře v duchu fair play
• rozumí základním pravidlům, ovládá základy rozhodování

Průřezová témata

Učivo
CHLAPCI:
Herní činnosti jednotlivce:
- výběr místa (uvolňování, nabíhání), obsazování prostoru
- zpracování míče (převzetí, tlumení), vedení míče
- přihrávka po zemi na krátkou a střední vzdálenost
- přihrávka hlavou na místě
- vhazování míče
- střelba z místa a po vedení míče

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd
294

SMILE verze 2.3.5

ostatní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
5.8.2 Tělesná výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

9. ročník

3. Volejbal
Očekávané výstupy
žák:
• rozumí základním pravidlům, ovládá základy rozhodování
• rozumí základním pojmům osvojovaných činností
• volí taktiku hry a dodržuje ji, chápe role v družstvu a jedná
při hře v duchu fair play
• vytvoří tabulku, pomáhá při organizaci turnaje

Učivo
Herní činnosti jednotlivce:
- postoje, postavení, přesuny
- odbití obouruč vrchem
- odbití obouruč spodem
- podání spodní, vrchní
- přihrávka, nahrávka
- smeč, lob
- jednoblok
Základy herních systémů:
- 2:2 (nahravač je ten, který nepřijímá)
- 3:3 – 6:6 (střední u sítě nahravačem v zóně III)
Utkání: 2:2, 3:3 – 6:6
Účast na turnaji

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
Kooperace a kompetice

Výchova ke zdraví

literatura

přesahy z učebních bloků:

9. ročník
Tělesná a duševní hygiena

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

4. Gymnastika
Očekávané výstupy
žák:
• cvičí podle slovních pokynů, příp. grafického návodu, zná
osvojované pojmy
• aktivně se zapojuje do průpravných cvičení
• umí poskytnout záchranu a dopomoc při osvojovaných
cvicích
• dovede s osvojených cviků připravit krátké sestavy a
zacvičit je
• zvládá rozběh a odraz
• dovede využívat gymnastické cviky pro rozvoj své
zdatnosti a pro správné držení těla

Učivo
Akrobacie:
- kotoul vpřed a jeho modifikace
- kotoul vzad a jeho modifikace
- kotoul letmo
- stoj na lopatkách
- stoj na hlavě
- stoj na rukou
- přemet stranou (vlevo, vpravo)
- rovnovážné polohy v postojích
- skoky na místě a z místa (poskok, čertík, nůžky, dálkový
skok

Přeskok:
- skoky odrazem z trampolínky (prosté, s pohyby nohou,
s obraty
- roznožka přes kozu našíř, nadél i s oddáleným odrazem
- skrčka přes kozu našíř, nadél i s oddáleným odrazem
Hrazda po čelo:
- náskok do vzporu – zákmihem seskok, sešin
- výmyk (odrazem jednonož, popř. tahem)
- přešvih únožmo ve vzporu
- podmet

Kladina dívky(1m):
- různé druhy chůze s doprovodnými pohyby paží a obraty
- poskoky
- rovnovážné polohy
- náskoky, seskoky
- jednoduchá sestava
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání

Přírodopis

přesahy z učebních bloků:

8. ročník
Biologie člověka
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Učební osnovy
5.8.2 Tělesná výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

9. ročník
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

5. Rytmická a kondiční gymnastika
Očekávané výstupy
žák:
• chápe estetické funkce pohybu, umí rozlišit estetický a
neestetický pohyb
• ovládá základní cvičení s náčiním
• ovládá dva tance z osvojených skupin

Průřezová témata

Učivo
DÍVKY:
Technika pohybů:
- kroky, skoky, obraty, cviky rovnováhy
- se švihadlem a míčem
- základy tvorby jednoduchých pohybových skladeb
- vlastní pohybová improvizace na hudební doprovod
Technika tanců:
- lidové
- country

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

6. Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení
Očekávané výstupy
žák:
• chápe různé účinky různých cvičení
• ví o svých přednostech a nedostatcích a s pomocí učitele
a rodičů je ovlivňuje
• zná zásady správného držení těla, nevhodné činnosti,
které ohrožují jeho zdraví
• zná několik základních cviků z každé osvojované oblasti a
dovede je správně použít
• dovede se soustředit na správné a přesné provedení
pohybu

Průřezová témata

Učivo
Základní názvosloví
Základní význam jednotlivých druhů cvičení
Správné držení těla (při práci v sedě, ve stoje, při zvedání
břemen atd.
Význam soustředění při cvičení, prožívání cviků
Příprava organismu pro různé pohybové činnosti
Konkrétní účinky jednotlivých cvičení
Základní technika jednotlivých cviků
Způsoby rozvoje kondičních a koordinačních předpokladů
(pozn. Kruhový trénink, opičí dráha, rozvoj rychlostních
a vytrvalostních schopností atd.)
Cvičení:
- strečinková
- rychlostně silová (max. intenzita 5-15s., odpočinek cca
2min.)
- vytrvalostní (nad 10-15min.)
- pro rozvoj kloubní pohyblivosti, obratnosti
- dechová
- kompenzační
- pro správné držení těla
- vyrovnávací (korektivní)
- psychomotorická (pozn. Spojená s rozvojem rychlosti
apod.)
- motivační, napodobivá, tvořivá

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Výchova ke zdraví
9. ročník
Rizika ohrožující zdraví
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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5.8.2 Tělesná výchova
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9. ročník

7. Úpoly
Očekávané výstupy
žák:
• zvládá osvojené činnosti a dokáže je pojmenovat
• si uvědomuje význam sebeobranných cvičení a své
možnosti ve střetu s protivníkem

Průřezová témata

Učivo
Průpravné úpoly:
- přetahy, přetlaky, úpolové odpory
- pády (vpřed, vzad, stranou)
- střehové postoje, držení a pohyb v postojích, odpory v nich
- držení soupeře na zemi, boj o únik z držení na zemi
- obrana proti objetí zepředu
- obrana proti škrcení
- obrana proti úchopům zápěstí

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

8. Atletika
Očekávané výstupy
žák:
• ovládá základní pojmy a pravidla jednotlivých disciplin,
dodržuje základní pravidla bezpečnosti
• samostatně volí a uplatňuje vhodné rozvojové činnosti
• rozumí a reaguje na jednotlivé povely, gesta a signály
• zvyšuje úroveň výkonů v jednotlivých atletických
disciplínách
• zvládá techniku i taktiku sprintu a vytrvalostního běhu na
dráze
• je schopen připravit si start běhu (bloky, čára) a vydat
povely pro start
• zvládá techniku skoku z individuálního stupňovaného
rozběhu, umí upravit doskočiště
• zvládá techniku skoku z individuálního stupňovaného
rozběhu po oblouku
• zvládá techniku hodu z individuálního stupňovaného
rozběhu
• zvládá techniku spojení sunu a vrhu
• zorganizuje v týmu atletické závody pro 1.stupeň a podílí
se na jejich prezentaci

Průřezová témata

Učivo
Základní pojmy, olympijské disciplíny, názvy náčiní apod.
Základní pravidla atletických soutěží
Základy techniky osvojovaných disciplín
Základy organizace soutěží
Běh:
- běžecká ABC, speciální běžecká cvičení
- běh na 60m (taktika a technika, nízký start)
- vytrvalý běh na dráze 1500m
- běh v terénu (do 20min)
- běh v zatáčce, štafetová předávka, štafetový běh
- překážkový běh přes improvizované překážky
Skok:
- skok do dálky z rozběhu s odrazem z prkna (skrčný)
- průpravná cvičení a rozměření rozběhu
- skok vysoký (střižný, flopem)
- průpravná cvičení a rozměření rozběhu
Hod:
- hod míčkem a granátem (chlapci) z rozběhu
- průpravná cvičení (pětidobý odhodový rytmus)
Vrh:
- vrh koulí (dívky do 3kg, chlapci do 5kg)
- průpravná cvičení, koulařská gymnastika
- vrh z místa, sun

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kooperace a kompetice
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní
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5.9 Člověk a svět práce

RVP ZV Základní vzdělávání

9. ročník

9. Lyžování
Očekávané výstupy
žák:
• ovládá základní pojmy a dodržuje pravidla bezpečnosti
• rozvíjí aktivní vztah k běhu na lyžích
• volí správně terén a nepřeceňuje své schopnosti
• zvládá základní běžecké techniky a dovednosti

Průřezová témata

literatura

Učivo
Běžecký výcvik:
- chůze
- odšlapování ke svahu
- sjíždění
- přejíždění nerovností
- jízda s odpichem soupaž
- zrychlená chůze
- chůze skluzem
- brždění pluhem, smykem
- změny směru odšlapováním, přešlapováním
- bruslení z mírného svahu
- běh střídavý (dvoudobý, čtyřdobý)
- běh soupažný (jednodobý, dvoudobý)
- výstupy (stoupavým během, bruslením, krokem)
- kombinace běžeckých způsobů

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

10. Bruslení
Očekávané výstupy
žák:
• dbá na bezpečnost při bruslení
• zvládá základní techniky a dovednosti

Průřezová témata

literatura

Učivo
Dle přírodních podmínek:
- jízda vpřed
- jízda vzad
- zastavení smykem
- odšlapování vpřed
- zatáčení vpřed překládáním (vpravo, vlevo)
- obraty (snožný, trojkový..)

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika
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5.9 Člověk a svět práce
Charakteristika oblasti
Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání
základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní
orientace žáků. Koncepce vzdělávací oblasti Člověk a svět práce vychází z konkrétních životních situací, v nichž
žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších
souvislostech.

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje
celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím
se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou. Je založena na tvůrčí myšlenkové
spoluúčasti žáků. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je rozdělen na 1. stupni na čtyři
tematické okruhy: Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů, které
jsou pro školu povinné. Na 2. stupni je rozdělen na šest tematických okruhů: Práce s technickými materiály,
Design a konstruování, Pěstitelské práce a chovatelství, Provoz a údržba domácnosti, Příprava pokrmů, Svět
práce. Tematické okruhy na 2. stupni tvoří nabídku, z níž školy vybírají podle svých podmínek a pedagogických
záměrů, kromě povinného tematického okruhu Svět práce, minimálně další dva tematické okruhy. Vybrané
tematické okruhy je nutné realizovat v plném rozsahu.

Tematický okruh Svět práce je určen pro 8. a 9. ročník i odpovídající ročníky víceletých středních škol. Je
povinný pro všechny žáky v plném rozsahu a lze jej zařadit již od 7. ročníku. Vzdělávací obsah je realizován v
průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům (tedy chlapcům i dívkám bez rozdílu). Žáci se učí
pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a
hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k
dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti na věku žáků se postupně buduje systém, který
žákům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším
profesním zaměření. Proto je vhodné zařazovat do vzdělávání žáků co největší počet tematických okruhů.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky
k:
- pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce
- osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování
práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě
- vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní
činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku
- poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní činností člověka
- autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám
ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí
- chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského
myšlení
- orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných poznatků a
dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a
profesní orientaci

5.9.1 Pracovní výchova
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Charakteristika předmětu
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU PRACOVNÍ VÝCHOVA - I. stupeň
Předmět Pracovní výchova se vyučuje v 1. - 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci se v něm učí pracovat
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s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit
pracovní činnosti samostatně i při práci ve skupinách.
Cílové zaměření vzdělávací činnosti
Pracovní výchova patří do vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, který je na 1. stupni rozdělen do čtyř
tematických okruhů:
- práce s drobným materiálem
- konstrukční činnosti - práce montážní a demontážní
- pěstitelské práce
- příprava pokrmů
Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci.
Předmětem prolínají průřezová témata, zejména Osobností a sociální výchova a Výchova demokratického občana
(zodpovědnost každého jedince za své zdraví, spolupráce a pomoc při práci), Enviromentální výchova (podmínky
života, vztah k životnímu prostředí).

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
- žák si osvojuje základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí, učí se používat vhodné
nástroje, nářadí a pomůcky při práci i v běžném životě
- žák používá různé materiály, vhodné nástroje a nářadí
Kompetence k řešení problémů
- žák si volí různé postupy při plnění úkolů
- žák promýšlí pracovní postupy při plnění zadaných úkolů
- žák rozvíjí svou tvořivost, uplatňuje vlastní nápady
Kompetence komunikativní
- žák si rozšiřuje slovní zásobu v oblasti pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek, popisuje postup práce
- žák je veden k užívání správné terminologie
Kompetence sociální a personální
- žák je veden ke spolupráci a vzájemné pomoci
- žák pracuje ve skupině, vytváří společné práce, při kterých se učí spolupracovat a respektovat nápady druhých,
společně se snaží o dosažení kvalitního výsledku
Kompetence občanské
- žák si vytváří pozitivní vztah k práci a je veden k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce
- žák na základě jasných kritérií hodnotí své činnosti nebo výsledky
Kompetence pracovní
- žák dodržuje obecná pravidla bezpečnosti a hygieny včetně používání ochranných pracovních prostředků
- žák je veden ke správným způsobům užití materiálu a pracovních nástrojů
- žák správně a zoodpovědně zachází s pracovními pomůckami

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU PRACOVNÍ VÝCHOVA - II. stupeň
Vyučovací předmět Pracovní výchova je zařazen do 1. – 9. ročníku vždy po jedné vyučovací hodině (celkem 9
hodin).
V 6. - 9. ročníku jsou v něm realizovány celkem tři tematické okruhy ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce,
které jsou zařazeny do ŠVP následovně:
v 6. roč. Pěstitelské práce a chovatelství 1 vyuč. hodina
v 7. roč. Práce s technickými materiály 1 vyuč. hodina
v 8. roč. Pěstitelské práce a chovatelství 0,5 vyuč. hodiny
Svět práce 0,5 vyuč. hodiny
v 9. roč. Práce s technickými materiály 0,5 vyuč. hodiny
Svět práce 0,5 vyuč. hodiny
Podle obsahového zaměření probíhá výuka předmětu v 6. a 8. ročníku ve třídě nebo na školním pozemku, v 7.
a 9. ročníku ve školní dílně s kapacitou 16 žáků. K dispozici je potřebné materiální a technické vybavení pro
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praktické činnosti a názorné pomůcky, nástěnné obrazy a další materiály pro výuku teoretickou.
Vyučovací předmět Pracovní výchova se zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé
základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Je určen
všem žákům (tedy chlapcům i dívkám bez rozdílu). Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si
základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v
týmu. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při
práci. V závislosti na věku žáků se postupně buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace ze sféry
výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti:
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky
k:
- pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce
- osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování
práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě
- vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní
činnosti
- poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní činností člověka
- chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci a k rozvíjení podnikatelského myšlení
- orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných poznatků
a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní
a profesní orientaci

Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí.
Výuka předmětu Pracovní výchova přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků zejména takto:
Kompetence k učení
Žák se učí vybírat a využívat pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánovat, organizovat
a řídit vlastní práci. Je veden k ochotě věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu vzdělávání.
Kompetence k řešení problémů
Žák se učí samostatně řešit problémy, využívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant
řešení. Je ochoten samostatně řešit problémy a nacházet vhodné způsoby řešení. Je veden k praktickému
ověřování správnosti řešení problémů a osvědčené postupy se učí aplikovat při řešení obdobných nebo nových
situací a činností. Učí se kriticky myslet, činit uvážlivá rozhodnutí, obhájit je, uvědomit si zodpovědnost za svá
rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotit.
Kompetence komunikativní
Žák se učí formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu.
Učí se porozumět různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných symbolů a jiných
informačních a komunikačních prostředků. Umí přiměřeně věku využívat informační a komunikační prostředky
a technologie ke kvalitnímu a účinnému seznamování se s teoretickými i praktickými poznatky daných oborů.
Kompetence sociální a personální
Žák se učí spolupracovat ve skupině, podílet se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na
základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňovat kvalitu společné práce. V případě
potřeby umí poskytnout pomoc nebo o ni požádat.
Kompetence občanské
Žák je veden k tomu, aby si byl vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu.
Učí se zodpovědně se rozhodovat podle dané situace, poskytnout dle svých možností účinnou pomoc a chovat se
zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka. Chápe požadavky na kvalitní
životní prostředí, učí se rozhodovat se v zájmu podpory a ochrany zdraví.
Kompetence pracovní
Žák se učí bezpečně a účinně používat materiály, nástroje a vybavení, dodržovat vymezená pravidla, plnit
povinnosti a závazky. Je veden k tomu, aby přistupoval k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality,
funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých,
ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot. Učí se využívat znalosti a zkušenosti
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získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činit
podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření. Přiměřeně svému věku se orientuje
v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl
a riziko podnikání.

1. ročník
1 týdně, P

1. Práce s drobným materiálem
Očekávané výstupy
žák:
• dovede vytvořit jednoduchými postupy různé předměty z
tradičních a netradičních mateiálů
• pracuje podle slovního návodu nebo předlohy

Průřezová témata

Učivo
Práce s různým drobným materiálem - papír, karton,
přírodniny, modelovací hmota, hmota "DAS", textil aj.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

Český jazyk a literatura

1. ročník
Modelování

1. ročník
Písmenkář
Matematika
Základní rovinné útvary
Tělesa

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Konstrukční činnosti
Očekávané výstupy
žák:
• zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se
stavebnicemi
Průřezová témata

Učivo
Různé druhy stavebnic
Práce s návodem, předlohou

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Matematika
1. ročník
Číselný obor do 10
Tělesa
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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1. ročník

3. Pěstitelské práce
Očekávané výstupy
žák:
• dovede pozorovat přírodu
• pečuje o nenáročné rostliny a zvířata

Průřezová témata

Učivo
Pěstování pokojových rostlin
Péče o zvířátka v zookoutku
Pěstování rostlin ze semen v místnosti

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Prvouka

Prvouka

1. ročník
Rozmanitost přírody
literatura

materiály, pomůcky

1. ročník
Rozmanitost přírody

didaktická technika

ostatní

4. Příprava pokrmů
Očekávané výstupy
žák:
• dovede prostřít stůl k obědu
• umí se vhodně chovat u stolu

Učivo
Jednoduchá úprava stolu
Chování u stolu

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Prvouka
1. ročník
Člověk a jeho zdraví
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. ročník
1 týdně, P

1. Práce s drobným materiálem
Očekávané výstupy
žák:
• vystřihuje, lepí, skládá, vytrhává papír
• vytváří jednoduché prostorové tvary z papíru
• seznamuje se s lidovými zvyky a tradicemi, některé si
vyzkouší
• vyhledává a dotváří přírodniny na základě představ
• udržuje pořádek a čistotu na svém pracovišti
• pracuje podle slovního návodu nebo předlohy
• poznává různé druhy textilií

Učivo
Práce s drobným materiálem - papír, karton
- přírodniny
- textil
- modelina
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2. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Matematika
2. ročník
Počítání do 20
Jednotky délky
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Konstruktivní činnosti
Očekávané výstupy
žák:
• zručně manipuluje se součástmi stavebnice
• vytváří výrobky ze stavebnic podle předlohy i představ
• demontuje stavebnice

Průřezová témata

Učivo
Konstrukční činnost, sestavování modelů

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura
2. ročník
Čtení
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

3. Pěstitelské práce
Očekávané výstupy
žák:
• zná základy péče o pokojové květiny
• zaseje správně semena
• respektuje požadavky bezpečnosti a hygieny při každé
práci

Průřezová témata

literatura

Učivo
Pěstitelské práce - pokojové květiny
Velikonoční setí obilí

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

4. Příprava pokrmů
Očekávané výstupy
žák:
• chová se vhodně při stolování
• připraví tabuli na jednoduché stolování
• podílí se na ochraně a tvorbě životního prostředí
• vytváří si základy pracovních návyků

Průřezová témata

Učivo
Příprava tabule
Příprava pokrmů

přesahy do učebních bloků:
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2. ročník
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

3. ročník
1 týdně, P

1. Práce s drobným materiálem
Očekávané výstupy
žák:
• vystřihuje, lepí, mačká, trhá, skládá, překládá, polepuje
papír
• vytváří jednoduché prostorové tvary z papíru
• vyhledává a dotváří přírodniny na základě představ
• udržuje pořádek a čistotu na svém pracovišti
• pracuje podle slovního návodu nebo předlohy
• získává pracovní dovednosti a návyky při práci s různým
materiálem
• pracuje se šablonou
• spolupracuje ve dvojicích i větších skupinách
• seznamuje se s lidovými zvyky a tradicemi, některé si
vyzkouší
• zvládá navléknout jehlu, udělat uzel, našívat knoflíky,
stříhat textil

Průřezová témata

literatura

Učivo
Práce s drobným materiálem - papír, karton
- přírodniny
- modelovací hmota
- textilem

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

2. Konstruktivní činnosti
Očekávané výstupy
žák:
• dovede sestavovat stavebnicové prvky
• montuje a demontuje stavebnice
• pracuje podle kreslených nebo psaných návodů

Průřezová témata

Učivo
Konstrukční činnost - práce se stavebnicemi

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Matematika
3. ročník
Geometrie
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní
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3. ročník

3. Pěstitelské práce
Očekávané výstupy
žák:
• zná základy péče o pokojové květiny
• zná postup při sázení rostlin
• respektuje požadavky bezpečnosti a hygieny při každé
práci
• provádí pozorování a zhodnotí výsledky pozorování

Průřezová témata

literatura

Učivo
Pěstitelské práce - základní podmínky pro pěstování rostlin

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

4. Příprava pokrmů
Očekávané výstupy
žák:
• orientuje se v základním vybavení kuchyně
• chová se vhodně při stolování
• připraví tabuli pro jednoduché stolování
• udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch

Průřezová témata

Učivo
Příprava pokrmů - základní vybavení kuchyně
Pravidla správného stolování
Výběr a nákup potravin
Jednoduchá úprava stolu

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura
3. ročník
Sloh
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

4. ročník
1 týdně, P
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4. ročník

1. Práce s drobným materiálem
Očekávané výstupy
žák:
• vystřihuje, lepí, vytrhává, rozměřuje, přesně stříhá papír a
karton
• dovede vyřezávat, děrovat, polepovat, tapetovat, pracuje
se šablonou
• vytváří prostorové konstrukce
• pracuje s přírodninami
• seznámí se při činnosti s různými materiály s prvky
lidových tradic
• zvládne přiměřeně náročné ozdobné stehy, sešívá, látá,
stříhá a lepí textil
• projevuje ve svých pracích svoje vnímání a vlastní pocity

Průřezová témata

Učivo
Práce s drobným materiálem - papír, karton
Polepování, přehýbání, obkreslování šablon
Sbírá, suší, lisuje, třídí
Práce s textilem - ozdobné stehy, sešívání
Stříhání a lepení textilu

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura
4. ročník
Čtení
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Příprava pokrmů
Očekávané výstupy
žák:
• orientuje se v základním vybavení kuchyně
• udržuje pořádek na svém pracovním místě
• dodržuje pravidla bezpečnosti a hygieny, poskytne první
pomoc při úraze
• seznámí se s pravidly stolování
• při stolování se chová kulturně a společensky

Průřezová témata

literatura

Učivo
Základní vybavení kuchyně
Jednoduché prostírání
Obsluha a chování u stolu

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

3. Konstruktivní činnosti
Očekávané výstupy
žák:
• montuje a demontuje stavebnice
• dovede sestavovat složitější stavebnicové prvky
• pracuje podle slovního návodu, předlohy

Průřezová témata

Učivo
Konstrukční činnost - práce se stavebnicemi
Práce se stavebnicemi - plošnými, konstrukčními,
prostorovými
Pracuje s návodem

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Matematika
4. ročník
Geometrie
Vlastivěda
Místo, kde žijeme. Naše vlast 1.
část
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4. ročník
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

4. Pěstitelské práce
Očekávané výstupy
žák:
• zná základy péče o pokojové květiny - kypření, zalévání,
otírání listů
• zná rozdíl mezi setím a sázením
• zvolí podle druhu pěstitelské činnosti správné pomůcky,
nástoje, nářadí
• dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny
• poskytne první pomoc při úraze

Průřezová témata

literatura

Učivo
Pěstitelské práce - základní podmínky pro pěstování rostlin

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

5. ročník
1 týdně, P

1. Práce s drobným materiálem
Očekávané výstupy
žák:
• osvojí si základní bezpečnostní a hygienické návyky
• udržuje pořádek na pracovním místě
• bezpečně pracuje s nůžkami
• dovede vyřezávat, děrovat, polepovat
• vytváří prostorové konstrukce
• dbá na estetickou hodnotu výrobku
• dbá na bezpečnou práci s jehlou
• osvojí si techniku základních stehů a techniku přišívání
knoflíků
• chová se přátelsky při kolektivních akcích

Průřezová témata

literatura

Učivo
Práce s drobným materiálem - papír, karton
Různé druhy papíru
Válení, vtlačování, hnětení, přidávání, ubírání, dělení, práce
kombinované
Práce s textilem - druhy stehů, stříhání podle šablony,
špendlení, stehování, vycpávání
Návrh na reklamní plakát

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika
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5. ročník

2. Konstruktivní činnost
Očekávané výstupy
žák:
• osvojí si techniku staveb ze sněhu
• dovede sestavovat složitější stavebnicové prvky
• pracuje podle slovního návodu, předlohy nebo
jednoduchého schematu

Průřezová témata

literatura

Učivo
Sněhové stavby
Práce se stavebnicemi - plošnými, konstrukčními,
prostorovými
Práce s návodem, s předlohou a s jednoduchým náčrtem

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

3. Pěstitelské práce
Očekávané výstupy
žák:
• dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
• ošetřuje a pěstuje podle daných zásad některé pokojové
květiny
• volí správně druhy pomůcek, nástrojů a náčiní
• vyjádří vlastními slovy rozdíl mezi setím a sázením
• podílí se na úpravě a ochraně životního prostředí
• seznámí se s jedovatými rostlinami

Průřezová témata

literatura

Učivo
Pokojové květiny
Okrasné rostliny, léčivky, zelenina
Rostlina jako droga a její škodlivost

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

4. Příprava pokrmů
Očekávané výstupy
žák:
• orientuje se v základním vybavení kuchyně
• samostatně připraví jednoduchý pokrm
• dodržuje pravidla správného stolování a společenského
chování
• chápe význam pitného režimu
• dodržuje hygienické zásady při přípravě pokrmů
• provádí základní úklid pracovních ploch a nádobí
• dodržuje pravidla práce ve dvojici a skupině

Průřezová témata

literatura

Učivo
Příprava pokrmů - vybavení kuchyně
Práce ve školní kuchyni
Výběr a nákup, skladování potravin
Hygienické návyky

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

309

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
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RVP ZV Základní vzdělávání

5. ročník

6. ročník
1 týdně, P

1. Úvod k okruhu Pěstitelské práce
Očekávané výstupy
žák:
• dodržuje pracovní řád pěstitelských prací
• umí poskytnout základní předlékařskou první pomoc, příp.
ji zajistit
• používá základní nářadí a technické vybavení určené pro
pěstitelské činnosti
• dodržuje základy hygieny a bezpečnosti při práci

Průřezová témata

literatura

Učivo
Pracovní řád pro pěstitelské práce
Materiální a technické vybavení školy pro pěstitelské práce

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

2. Základní podmínky pro pěstování rostlin
Očekávané výstupy
žák:
• rozlišuje základní druhy půd
• seznamuje se s jednoduchými postupy při zpracování
půdy
• má základní přehled o výživě a ochraně rostlin

Učivo
Půda a její zpracování
Výživa rostlin
Ochrana rostlin a půdy

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
Vztah člověka k prostředí

Přírodopis

Zeměpis

9. ročník
Půdy, podzemní voda

8. ročník
Půda
6. ročník
Pedosféra/ typy půd, půda a její
struktura a činitelé, nebezpečí ,
která půdu ohrožují/.
Přírodopis
9. ročník
Půdy, podzemní voda

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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Učební osnovy
5.9.1 Pracovní výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

6. ročník

3. Zelenina
Očekávané výstupy
žák:
• rozlišuje pojmy osivo a sadba
• vyjmenuje příklady zeleniny pěstované z přímého výsevu
a ze sadby
• seznamuje se s pěstováním základních druhů zeleniny

Učivo
Osivo a sadba
Podmínky a zásady pěstování zeleniny
Pěstování vybraných druhů zeleniny

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Přírodopis

Zeměpis

Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí

7. ročník
Stavba rostlinného těla
Krytosemenné rostliny

8. ročník
Zemědělství a potravinářský
průmysl.
Přírodopis
7. ročník
Stavba rostlinného těla

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

4. Okrasné rostliny
Očekávané výstupy
žák:
• orientuje se v základních typech pokojových rostlin
• aplikuje základní činnosti při péči o pokojové rostliny
• používá pojmy interiér a exteriér
• nalézá příklady rostlin vhodných do určitého prostředí
• navrhuje jednoduché vazby a úpravy rostlin k různým
příležitostem

Učivo
Základy ošetřování pokojových květin
Pěstování vybraných druhů dřevin a květin
Rostliny v interiéru a exteriéru
Jednoduchá vazba a úprava květin

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Přírodopis

Přírodopis

Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí

literatura

7. ročník
Stavba rostlinného těla
Krytosemenné rostliny

materiály, pomůcky

7. ročník
Stavba rostlinného těla

didaktická technika

ostatní

5. Ovocné rostliny
Očekávané výstupy
žák:
• zařazuje základní druhy ovocných rostlin do skupin
• používá jednoduché postupy při pěstování vybraných
ovocných rostlin
• nalézá příklady vhodného uskladnění a zpracování částí
rostlin pěstovaných pro spotřebu

Učivo
Druhy ovocných rostlin
Způsob pěstování ovocných rostlin
Uskladnění a zpracování výpěstků
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Učební osnovy
5.9.1 Pracovní výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí

Přírodopis

Zeměpis

7. ročník
Stavba rostlinného těla
Krytosemenné rostliny

6. ročník
Biosféra
8. ročník
Zemědělství a potravinářský
průmysl.
Přírodopis
7. ročník
Stavba rostlinného těla

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

6. Léčivé rostliny, koření
Očekávané výstupy
žák:
• orientuje se v nejzákladnějších léčivých rostlinách a
koření a demonstruje jejich vliv na zdraví člověka
• při posuzování vlivu rostlin na člověka používá další
zdroje informací (např.: Internet, encyklopedie, atlasy aj.)

Učivo
Rostliny a zdraví člověka
Léčivé účinky rostlin
Rostliny jedovaté
Rostliny jako drogy a jejich zneužívání

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Přírodopis

Zeměpis

7. ročník
Stavba rostlinného těla
Krytosemenné rostliny

Fungování a vliv médií ve společnosti

6. ročník
Biosféra
8. ročník
Zemědělství a potravinářský
průmysl.
6. ročník
Oblasti Afriky
7. ročník
Asie
Přírodopis

Stavba rostlinného těla
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

7. ročník
1 týdně, P
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Učební osnovy
5.9.1 Pracovní výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

7. ročník

1. Úvod k okruhu Práce s technickými materiály
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

2. Základy zobrazování
Očekávané výstupy
žák:
• připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku
• čte jednoduchý technický výkres (zobrazení jedním
pohledem - pohled zepředu)

Průřezová témata

literatura

Učivo
Technický náčrt
Čtení jednoduchého technického výkresu

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

didaktická technika

přesahy z učebních bloků:

ostatní

3. Práce se dřevem
Očekávané výstupy
žák:
• třídí základní materiály vyráběné ze dřeva s ohledem na
jejich užití v praxi (řezivo, dýhy, překližky, laťovky)
• pracuje podle slovního návodu, podle předlohy; s pomocí
učitele umí pracovat podle pracovního postupu
(organizuje a plánuje svoji pracovní činnost)
• zvládá v nejjednodušších požadavcích základní pracovní
dovednost při práci se dřevem (měření a orýsování,
upínání materiálu, jednoduché řezání čepovkou,
opracování rašplí, pilníkem a brusným papírem)
• správně používá, udržuje a ošetřuje používané nářadí na
dřevo

Průřezová témata

Učivo
Materiály vyrobené ze dřeva (řezivo, dýhy, laťovky) - jejich
vlastnosti, užití v praxi
Měření a orýsování
Upínání materiálu
Jednoduché řezání dřeva (čepovka, ocaska, děrovka)
Opracování dřeva rašplí, pilníkem, brusným papírem

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní
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RVP ZV Základní vzdělávání

7. ročník

4. Práce s plasty
Očekávané výstupy
žák:
• zdůvodní základní výhody plastů před klasickými
materiály
• pracuje podle slovního návodu, podle předlohy; s pomocí
učitele umí pracovat podle pracovního postupu
• zvládá v nejjednodušších požadavcích základní pracovní
dovednosti při práci s plasty (měření a orýsování, upínání
materiálu, řezání, pilování)

Průřezová témata

Učivo
Vznik plastů
Vlastnosti plastů
Lehčený polystyrén - vlastnosti, užití v praxi
Měření a orýsování
Upínání materiálu
Ruční opracování plastů (řezání, pilování)

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

5. Práce s kovy
Očekávané výstupy
žák:
• zvládá v nejjednodušších požadavcích základní pracovní
dovednosti při práci s drátem (měření a orýsování,
upínání materiálu, ohýbání, rovnání, řezání, pilování)
• pracuje podle slovního návodu, podle předlohy; s pomocí
učitele umí pracovat podle pracovního postupu, vhodného
výběru materiálu, nástrojů a nářadí
• umí správně používat, udržovat a ošetřovat používané
nářadí na kov

Průřezová témata

Učivo
Materiály vyrobené z technických kovů
Práce s drátem (měření a orýsování, ohýbání, pilování)

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

8. ročník
1 týdně, P

1. Úvod k okruhu Chovatelství
Očekávané výstupy
žák:
• dodržuje pracovní řád chovatelství
• pracuje se základními technickými zařízeními a
pomůckami potřebnými v chovatelské praxi

Učivo
Pracovní řád pro chovatelství
Technické a materiální vybavení školy pro chov živočichů
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Učební osnovy
5.9.1 Pracovní výchova

RVP ZV Základní vzdělávání

8. ročník
Průřezová témata

literatura

přesahy do učebních bloků:

materiály, pomůcky

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

2. Chovatelství
Očekávané výstupy
žák:
• aplikuje základy hygieny a bezpečnosti při práci s
technickými zařízeními a pomůckami
• má základní přehled o chovu zvířat v domácnosti
• posuzuje správné a nesprávné podmínky chovu zvířat
• ukazuje na význam hygieny při chovu domácích zvířat
• aplikuje všechna pravidla bezpečnosti při styku se zvířaty
• dodržuje hygienická pravidla při práci se živočichy
• při seznamování se s různými zvířaty využívá další zdroje
informací (zejm. Internet, encyklopedie, vhodnou literaturu
apod.)
• navrhuje vlastní materiál o zvoleném živočichovi

Učivo
Chov zvířat v domácnosti
Podmínky chovu
Hygiena a bezpečnost chovu
Kontakt se známými a neznámými zvířaty
Projekt na téma: Chov zvoleného živočicha

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí

Přírodopis

Přírodopis

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
Stavba mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti

literatura

6. ročník
Viry
Bakterie a sinice
Jednobuněčné houby
Jednobuněční živočichové prvoci
Mnohobuněční živočichové
7. ročník
Mnohobuněční živočichové

materiály, pomůcky

didaktická technika

7. ročník
Mnohobuněční živočichové

ostatní

3. Trh práce
Očekávané výstupy
žák:
• posuzuje význam práce pro člověka
• k jednotlivým vybraným typům povolání přiřazuje vhodné
příklady pracovišť, pracovních prostředků či objektů
• klasifikuje jednotlivé druhy pracovních činností
• porovnává potřebné požadavky k výkonu jednotlivých
povolání
• vytváří si pozitivní vztah k lidské práci a výsledkům
různých pracovních činností

Průřezová témata

Učivo
Povolání lidí
Druhy - pracovišť
- pracovních prostředků
- pracovních objektů
Charakter a druhy pracovních činností
Kvalifikační, zdravotní a osobnostní požadavky na trhu
práce

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
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8. ročník
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

4. Profesní orientace
Očekávané výstupyUčivo
žák:Základní principy sebepoznávání
Vlivy na volbu profesní orientace:• posuzuje své možnosti v oblasti profesní orientace
- tělesný a zdravotní stav
• stanovuje si realistické cíle a strategie při volbě budoucího
- osobní vlastnosti a schopnosti
povolání
- sebehodnocení
• uvědomuje si význam profesních informací a učí se s nimi
Informační zdroje pro volbu povolání (rodiče, školy, PPP,
pracovat
úřad práce aj.)• využívá poradenských služeb příslušných institucí
• vyhledává,
třídí a využívá informace k volbě povolání
Průřezová
témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí

Občanská výchova
8. ročník
Člověk a osobnost

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

5. Vzdělávání
Očekávané výstupy
žák:
• porovnává potřebné požadavky k výkonu jednotlivých
povolání
• uvědomuje si význam vzdělání
• porovnává náplň učebních a studijních oborů

Průřezová témata

Učivo
Náplň učebních a studijních oborů

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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9. ročník

9. ročník
1 týdně, P

1. Úvod k okruhu Práce s technickými materiály
Očekávané výstupy
žák:
• dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a řád školní
dílny
• poskytuje první pomoc při úrazu nářadím a materiálem
• orientuje se v pravoúhlém promítání těles
• čte jednoduchý technický výkres
• uživatelsky pracuje s technickou dokumentací

Průřezová témata

Učivo
Řád školní dílny
Pravoúhlé promítání
Čtení jednoduchého technického výkresu

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

2. Práce se dřevem
Očekávané výstupy
žák:
• pracuje podle pracovního postupu (podle technické
dokumentace samostatně zhotoví výrobek)
• zvládá v nejjednodušších požadavcích základní pracovní
dovednosti při práci se dřevem (dlabání, hoblování,
spojování jednoduchými konstrukčními spoji (čepování),
nanášení nátěrových hmot)
• rozlišuje jednoduché konstrukční spoje (plátování,
čepování); dokáže je v praxi vhodně používat
• správně používá, udržuje a ošetřuje používané nářadí na
dřevo

Průřezová témata

Učivo
Dlabání (dláto - ploché, hraněné)
Hoblování (hoblík - uběrák, hladík, klopkař, macek,
římsovník)
Spojování jednoduchými konstrukčními spoji (čepování)
Povrchová úprava (tmelení, nátěrové hmoty)

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní
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9. ročník

3. Práce s plasty
Očekávané výstupy
žák:
• pracuje podle pracovního postupu (podle technické
dokumentace samostatně zhotoví výrobek)
• zvládá v nejjednodušších požadavcích pracovní
dovednosti při práci s plasty (měření a orýsování, řezání,
pilování, vrtání, lepení, tvarování teplem)

Průřezová témata

Učivo
Prohloubení poznatků o plastech
Řezání, pilování
Vrtání, lepení
Tvarování teplem

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

4. Práce s kovy
Očekávané výstupy
žák:
• orientuje se v základních druzích technických kovů (ocel,
litina; neželezné kovy; slitiny)
• orientuje se v materiálech, které se vyrábějí z technických
kovů (drát, plech, ocelové profily)
• vyhledává základní údaje v technických tabulkách
• rozlišuje rozebíratelné a nerozebíratelné spojení kovů
• zná základní pracovní postup při ručním řezání vnějšího
vnitřního závitu
• zvládá v nejjednodušších požadavcích základní pracovní
dovednosti při práci s ocelovým profilem - kruhovou ocelí
(měření a orýsování, řezání, pilování)
• správně používá, udržuje a ošetřuje používané nářadí na
kov

Průřezová témata

Učivo
Materiály vyrobené z technických kovů (profily)
Vrtání (vrtačky; šroubovitý vrták)
Nerozebíratelné spojení - nýtování, pájení
Rozebíratelné spojení - šroubové spojení
Ruční řezání vnějšího a vnitřního závitu
- závitník
- závitová čelist
Práce s ocelovým profilem - kruhovou ocelí
(měření a orýsování, řezání, pilování)
Úprava povrchu proti korozi

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

5. Trh práce
Očekávané výstupy
žák:
• uvědomuje si význam práce pro člověka
• k jednotlivých vybraným typům povolání přiřazuje vhodné
příklady pracovišť, pracovních prostředků či objektů
• vytváří si základní představu o potřebných požadavcích k
výkonu jednotlivých povolání

Průřezová témata

Učivo
Povolání lidí
Druhy - pracovišť
- pracovních prostředků
- pracovních objektů
Kvalifikační, zdravotní a osobnostní požadavky na trhu
práce

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
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9. ročník
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

6. Profesní orientace
Očekávané výstupyUčivo
žák:Základní principy sebepoznávání
Vlivy na volbu profesní orientace• posuzuje své možnosti v oblasti profesní orientace
- tělesný a zdravotní stav
• stanovuje si realistické cíle a strategie při volbě budoucího
- osobní vlastnosti a schopnosti
povolání
- sebehodnocení
• uvědomuje si význam profesních informací a pracuje s
Informační zdroje pro volbu povolání (rodiče, školy, PPP,
nimi
úřad práce aj.)• vyhledává, třídí a využívá informace k volbě povolání
• využívátémata
poradenských služeb příslušných institucí
Průřezová
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

7. Vzdělávání
Očekávané výstupy
žák:
• uvědomuje si význam vzdělání
• upřesňuje si představu o náplni učebních a studijních
oborů
• aktivně se připravuje na přijímací řízení

Průřezová témata

Učivo
Náplň učebních a studijních oborů
Přijímací řízení

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Psychohygiena
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

8. Zaměstnání
Očekávané výstupy
žák:
• analyzuje možnosti zaměstnání v obci či širším regionu
• seznamuje se s různými možnostmi hledání zaměstnání
• učí se zpracovávat svůj životopis
• učí se prezentovat svou osobu při vstupu na trh práce
• přiměřeně svému věku se orientuje v základních právech
a povinnostech zaměstnanců a zaměstnavatelů (zákoník
práce)

Učivo
Pracovní příležitosti
Hledání zaměstnání
Prezentace uchazeče - životopis
- pohovor u zaměstnavatele
Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů
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9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní

9. Podnikání
Očekávané výstupy
žák:
• vytváří si nejzákladnější představu o podmínkách a
možnostech podnikání
• učí se vyhodnocovat výhody a nevýhody plynoucí z
podnikání
• seznamuje se s nejzákladnějšími pojmy a dokumenty v
souvislosti s podnikáním

Průřezová témata

Učivo
Formy podnikání
Drobné a soukromé podnikání
Základní pojmy a dokumenty v podnikatelské praxi
- předpisy, zákony (obchodní, občanský; ZP aj.)
- živnost volná, řemeslná, koncesní aj.
- obchodní společnosti (s.r.o., a.s. aj.)
- podnikatelský záměr
- management
- marketing
- účetnictví, daně, bankovní styk apod.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Princip sociálního smíru a solidarity
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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Učební osnovy
6 Projekty

RVP ZV Základní vzdělávání

5.10 Volitelné předměty
Charakteristika oblasti
Volitelné předměty jsou uvedeny v samostatné příloze.
viz příloha: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s povinně volitelnými předměty
- Učební osnovy volitelných předmětů

5.10.1 Volitelný předmět
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

0+2

0+2

0+3

7. ročník
0+2 týdně, P

8. ročník
0+2 týdně, P

9. ročník
0+3 týdně, P
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6 Projekty
Název ŠVP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Motivační název

Vzděláním k budoucnosti

Datum

2.1.2007

Název RVP

RVP ZV Základní vzdělávání

Platnost

od 1. 9. 2007

Platnost

od 1.9.2010
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7 Evaluace vzdělávacího programu
Název ŠVP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Motivační název

Vzděláním k budoucnosti

Datum

2.1.2007

Název RVP

RVP ZV Základní vzdělávání

Platnost

od 1. 9. 2007

Platnost

od 1.9.2010

HODNOCENÍ ŽÁKŮ

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí § 51 až § 53 školského zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky MŠMT č.
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a je uvedené v Pravidlech pro hodnocení, která jsou součástí školního řádu.
Cílem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu - co se naučil, zvládl, v čem má nedostatky, jak
postupovat dál. Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních
osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání
a chování žáků je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, všestranné. Mělo
by být pozitivní a motivující, hledat úspěchy, správné řešení. Učitelé vedou žáky k sebehodnocení a k
sebekontrole.
Při hodnocení a pří průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči
žákovi. Při celkové klasifikaci využívá Bloomovy taxonomie a samozřejmostí je, že žák může v průběhu
klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Klasifikační stupeň určí učitel,
který vyučuje v příslušném předmětu. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň příslušní
učitelé po vzájemné dohodě. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního
období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Přihlíží se
k systematičnosti v práci žáka po klasifikační období. Hodnocení chování žáka ve škole i při akcích školy je
nedílnou součástí celkového hodnocení žáka. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se
projednávají na pedagogické radě. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků
a chování žáka získává učitel těmito metodami, formami a prostředky:
- soustavným diagnostickým pozorováním žáka
- soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování
- různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy
- kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami předepsanými učebními osnovami
- analýzou různých činností žáka
- konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s pracovníky PPP
- rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka.
Učitelé neklasifikují žáka ihned po jeho návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden. Chování
neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech.

Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis
z vysvědčení. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm.V
posledním roce plnění povinné školní docházky vydá škola žákovi výstupní hodnocení o tom, jak žák dosáhl cílů
vzdělávání stanovených v § 44 zákona č. 561/2004 Sb. V pátém a sedmém ročníku základního vzdělávání vydá
škola výstupní hodnocení žákovi, který se hlásí k při jetí ke vzdělávání na střední škole.
Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování, která stanoví řád školy, během klasifikačního
období. Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do dvou skupin - předměty s převahou naukovou a předměty
s převahou výchovnou. Za naukové předměty se považují: jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty
a matematika. Za výchovné předměty se považují: výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná a sportovní
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výchova a další předměty tohoto charakteru.
Při klasifikaci se hodnotí kvalita splnění stanovených cílů.
Při klasifikaci výsledků v naukových vyučovacích předmětech se hodnotí:
- ucelenost a trvalost osvojení požadovaných poznatků a vztahů
- kvalita a rozsah získaných dovedností
- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti
- schopnost využít a zobecňovat zkušenosti a poznatky získané při praktických činnostech
- kvalita myšlení, především logika, zájem o ně a vztah k nim
- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim
- přesnost, výstižnost i jazyková správnost ústního a písemného projevu
- kvalita výsledků činností
- osvojení metod samostatného studia.
Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovnou se hodnotí:
- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu
- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace
- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti
- kvalita projevu
- vztah žáka k činnostem a zájem o ně
- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče
o vlastní zdraví

Stupnice hodnocení:
Výborný
Splnil požadovanou myšlenkovou úroveň.
Pracoval zcela samostatně.
Zadání splnil v plném rozsahu.

Chvalitebný
Splnil požadovanou myšlenkovou úroveň.
Pracoval samostatně s minimální pomocí.
Zadání splnil s drobnými nedostatky a chybami.

Dobrý
Splnil požadovanou myšlenkovou úroveň.
Pracuje samostatně, možnost volby nebo nasměrování.
Zadání splnil v nutném rozsahu nebo s chybami.

Dostatečný
Ještě splnil požadovanou myšlenkovou úroveň.
Pracuje se soustavnou pomocí.
Splnil minimální rozsah zadání s výraznými nedostatky.

Nedostatečný
Požadovanou úroveň nesplnil.
Jakákoli pomoc je bez výsledku.

AUTOEVALUACE ŠKOLY

1 Stanovení cílů
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1.1 Zásady a cíle vzdělávání (§ 2 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona)
1.2 Cíle základního vzdělávání (§ 44 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona)
1.3 Cíle, které vyplývají z RVP ZV (3.2 Cíle základního vzdělávání)
1.4 Cíle, které si škola stanovila (koncepce školy)
1.5 Stupeň důležitosti (SWOT analýza)

2 Podklady pro zpracování vlastního hodnocení školy
2.1 Školní matrika
2.2 Výroční zpráva o činnosti školy
2.3 Třídní knihy
2.4 Školní řád
2.5 Záznamy z pedagogických rad, metodických sdružení a předmětových komisí
2.6 Hospitační záznamy
2.7 Žákovské testy (Scio, ...)
2.8 Protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy
2.9 SWOT analýza
2.10 Záznamy z provozních porad
2.11 Personální a mzdová dokumentace
2.12 Hospodářská dokumentace

3 Oblasti hodnocení školy
3.1 Podmínky ke vzdělávání
3.1.1 Personální podmínky vzdělávání
• Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků
• Skladba úvazků vyučujících vzhledem k jejich odborné kvalifikaci a zkušenostech
• Věkové složení pedagogických pracovníků a podíl zastoupení mužů a žen
3.1.2 Materiálně-technické podmínky vzdělávání
• Školní budova
• Učebny
• Herny ŠD
• Odborné pracovny, knihovna
• Odpočinkový areál, atrium, relaxační místa na chodbách
• Sportovní zařízení, hřiště
• Dílny a pozemky
• Vybavení žákovským nábytkem
• Vybavení učebními pomůckami, sportovním nářadím, hračkami (ŠD)
• Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty
• Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami
• Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou
• Vybavení učebnicemi a pomůckami pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádným nadáním
3.1.3 Finanční podmínky vzdělávání
• Přímé neinvestiční výdaje školy (prostředky ze státního rozpočtu přidělované krajským úřadem)
a) platy a náhrady platů, popřípadě mzdy a náhrady mezd,
b) odměny za pracovní pohotovost
c) odměny za práci vykonanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
d) odstupné,
e) náklady na odvody do sociálních a zdravotních fondů,
f) náklady vyplývající z pracovně-právních vztahů,
g) nezbytné navýšení nákladů spojených s výukou dětí zdravotně postižených,
h) výdaje na učebnice a učební pomůcky,
i) výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků.
• Příspěvek od zřizovatele
a) příspěvek na provoz
b) investiční dotace
• Další zdroje
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a) čerpání z fondů školy,
b) doplňková činnost školy,
c) dary fyzických a právnických osob.
3.2 Průběh vzdělávání
3.2.1 Vzdělávací program
• Vzdělávací program (školní vzdělávací program)
• Učební plán školy
• Individuální vzdělávací plány
• Vedení pedagogické dokumentace s cílem zachytit průběh a výsledky vzdělávání
• Kontrolní činnost v oblasti naplňování učebních dokumentů
3.2.2 Organizace výchovně vzdělávacího procesu (vůči žákům)
• Rozvrh hodin
• Podpůrná opatření při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a při vzdělávání mimořádně
nadaných žáků
• Školní řád, klasifikační řád
• Informační systém vůči žákům a rodičům
• Činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC
• Prevence sociálně patologických jevů
• Klima školy
3.2.3 Plánování a příprava výuky
• Soulad výuky s cíli základního vzdělávání
• Vhodnost a přiměřenost stanovených cílů k aktuálnímu stavu jednotlivých tříd
• Respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků
• Návaznost probíraného učiva na předcházející témata
3.2.4 Vyučovací formy a metody
• Řízení výuky
• Vnitřní členění hodin
• Sledování a plnění stanovených cílů
• Podpora osobnostního a sociálního rozvoje žáků (sebedůvěra, sebeúcta, vzájemné respektování, tolerance)
• Možnost seberealizace žáků, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností
• Využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou
• Výuka frontální, skupinová, individuální
• Respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků
• Věcná a odborná správnost výuky
• Forma kladení otázek
3.2.5 Interakce a komunikace
• Pravidla komunikace mezi učitelem a žáky, mezi žáky navzájem
• Možnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, diskuse
• Vzájemné respektování, výchova k toleranci
• Vyváženost verbálního projevu učitelů a žáků
• Příležitost k samostatným řečovým projevům žáků
3.2.6 Hodnocení žáků
• Věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení
• Respektování individuálních schopností žáků
• Využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků
• Ocenění pokroku
• Zdůvodnění hodnocení žáků učitelem
• Vhodnost využití metod hodnocení
• Využití klasifikačního řádu
3.2.7 Přijímání žáků
• Přijímání žáků do 1. ročníku
• Přijímání žáků do vyšších tříd

3.3 Spolupráce školy s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání
3.3.1 Spolupráce školy s rodiči
• Školská rada
• SRPŠ
• Třídní schůzky a konzultace pro rodiče
3.3.2 Škola a region
• Propojení školy s obcí, regionem
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• Organizace akcí regionálního a nadregionálního významu
• Prezentace školy na veřejnosti
• Články školy v regionálním tisku
3.3.3 Péče školy o volný čas žáků
• Zájmové kroužky
• Organizace jednorázových akcí
3.4 Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
3.4.1 Organizace činnosti a provozu školy
• Organizační struktura školy
• Delegování pravomocí a pracovní náplně
• Poradní a metodické orgány
• Přenos informací uvnitř školy
• Systém vnitřních směrnic a pokynů ředitele školy
3.4.2 Systém vedení a hodnocení pracovníků
• Vedení pedagogických pracovníků
• Vedení začínajících a nekvalifikovaných učitelů
• Vedení nepedagogických pracovníků při zajištění provozu školy
• Hospitační a kontrolní činnost
• Plánování v oblasti lidských zdrojů
• Hodnocení zaměstnanců
• Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců
3.4.3 Finanční a materiální zabezpečení školy
• Plánování v oblasti finanční
• Plánování v oblasti materiálně technické
• Systém finanční kontroly
• Inventarizace majetku

3.5 Výsledky vzdělávání žáků
3.5.1 Výsledky vzdělávání žáků
• Úroveň poznatků a myšlenkových operací
• Úroveň představivosti a fantazie v tvořivých činnostech (VV, HV, dramatická výchova, …)
• Pohybový rozvoj žáků
• Úroveň řečových a jazykových dovedností
• Mimořádné výsledky a úspěchy žáků
• Žákovské práce, písemnosti, výrobky
• Vystoupení, koncerty, výstavy
• Soutěže, olympiády, výstavy
• Prospěch a chování žáků
• Neprospívající žáci, žáci opakující ročník
• Pochvaly a opatření k posílení kázně
• Hodnocení úspěšnosti absolventů školy v přijetí do střední školy
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