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Charakteristika školy a ŠVP

Co je třeba říci úvodem
Ve školním roce 2007/8 došlo na naší škole k organizačním změnám, které postavily školu do zvláštní organizační výjimečnosti.
Zastupitelstvo města Karviné s účinností od 1. 9. 2007 rozhodlo sloučit příspěvkové organizace Základní škola, Karviná – Hranice, Slovenská 2936/61 a
Základní škola, Karviná – Mizerov, Žižkova 56/2364. Přejímající organizací byla příspěvková organizace Základní škola, Karviná-Hranice, Slovenská.
Současně bylo stanoveno, že část budovy bývalé ZŠ Žižkova bude ve školním roce 2007/8 nadále používána jako elokované pracoviště. Cílem byla příprava
postupného přechodu žáků s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na házenou ze ZŠ Žižkova na kmenovou budovu ZŠ Slovenská, za
současného převedení žáků s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na kopanou na ZŠ Karviná-Nové Město, Dělnická. Spolu s převody ostatních
žáků dle bydliště tím došlo k optimalizací školní sítě ve městě Karviná a k lepšímu využití vhodných sportovišť.
Tato skutečnost a zejména období jednání vedoucích k tomuto rozhodnutí se nepříznivě odráželo v časovém omezení aktivit v přípravě ŠVP v daném
období, kdy nebylo možné s dostatečným předstihem pracovat na koncepčním zaměření školy vzhledem k nejistotě jejího trvání a personálního obsazení.
Ve školním roce 2009/2010 jsme nadále pracovali na ŠVP a případné nedostatky se snažíme odstraňovat průběžně dle nově vycházející legislativy apod. Od
školního roku 2008/2009 se koordinátorem pro tvorbu ŠVP stává Mgr. Jana Čechovská, která nastoupila do funkce zástupce ředitele. Do tohoto období byl
koordinátorem ŠVP Mgr. Zdeněk Tyleček.
Ke dni 1. 9. 2013 jsme vytvořili nový dokument ŠVP, protože jsme provedli výrazné přesuny učiva zejména v předmětu fyzika a dále jsme do tohoto
dokumentu zakomponovávali požadavky MŠMT, přičemž jsme vycházeli z dokumentu RVP pro základní vzdělávání (verze platná od 1. 9. 2013).
V organizaci školy došlo k výrazné změně také ve školním roce 2015/2016, kdy došlo ke sloučení naší základní školy s mateřskou školou Zvoneček, se
kterou jsme již několik let spolupracovali, na základě usnesení č. 245 ze dne 5. 11. 2015 zastupitelstvem města Karviná. Zřizovací listina nabyla účinnosti
dnem 1. 1. 2016:
Název: Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace
Sídlo: Slovenská č. 2936/61, Karviná – Hranice, PSČ 733 01
IČO: 62331361
Adresa odloučeného pracoviště (mateřská škola): Karviná – Hranice č. 2910, Karviná – Hranice, PSČ 733 01
Dále jsme dokument upravili dle požadavků MŠMT, které vydalo 22. 2. 2016 opatření, kterým v souladu se školským zákonem mění RVP ZV, protože naší
povinností je uvést náš školní vzdělávací program do souladu s upravenými RVP ZV od 1. 9. 2016.
Z důvodu výše zmíněného byl v dokumentu upravený název školy a přiřazeno nové číslo jednací. V ostatních částech dokumentu (učivo) ke změnám
nedošlo. Pravidelně každým rokem doplňujeme charakteristiku školy, abychom postřehli veškeré změny v její historii.
Zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
a.) Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP) a individuálního vzdělávacího plánu (IVP).
I. 1.
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PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu. Před jeho
zpracováním probíhají rozhovory s jednotlivými vyučujícími s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností.
Výchovný poradce stanovuje termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným.
V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od třetího stupně podpory, je pro tvorbu IVP využívána
minimální doporučená úroveň, která je stanovena v RVP ZV pro 3., 5. a 9. ročník, na základě doporučení školského poradenského zařízení je rozpracována
pro konkrétní ročník v IVP žáka s přiznaným podpůrným opatřením. Postup tvorby, realizace a vyhodnocování IVP je stejný jako v případě IVP ostatních
žáků. IVP může být v průběhu roku upravován dle potřeb žáka. Při tvorbě IVP využíváme metodickou podporu školního poradenského pracoviště a
metodickou podporu na Metodickém portále RVP.CZ.
b.) Zapojení dalších subjektů
Pedagogicko-psychologická poradna Karviná, SPC Karviná, SPC Frýdek – Místek
c.) Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se SVP
Výchovný poradce, třídní učitelé a vyučující odborných předmětů
d.) Specifikace provádění podpůrných opatření
Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole využívána podle doporučení školského poradenského zařízení a
přiznaného stupně podpory zejména:
a.) v oblasti metod výuky:
- respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků
- metody a formy práce, které umožňují častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi
- důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu
- respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů
b.) v oblasti organizace výuky:
- střídání forem a činností během výuky
- u mladších žáků využívání skupinové výuky
- v případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka
Zabezpečení vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných.
IVP mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka,
s výchovným poradcem a školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní
učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při se stavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v §28 vyhlášky č.27/2006Sb. Práce na sestavení IVP
jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení
školského poradenského zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat termín průběžného hodnocení IVP, jeli to
účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku. Výchovný poradce
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zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným
zástupcem žáka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle
IVP řediteli školy, který je zaznamená do školní matriky.
a.) Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a mimořádně nadaných žáků
- předčasný nástup dítěte ke školní docházce
- obohacování vzdělávacího obsahu
- zadávání specifických úkolů, projektů
- příprava a účast na soutěžích
- účast žáka na výuce ve vyšších ročnících dle jeho nadání
b.) Zapojení dalších subjektů
Pedagogicko-psychologická poradna Karviná
c.) Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se SVP
Výchovný poradce, třídní učitelé a vyučující odborných předmětů
Úplnost, velikost a vybavení školy
Jsme školou s 1. – 9. postupným ročníkem v panelovém sídlišti městské části Karviná – Hranice. Škola vzdělává kolem 220 žáků. Na škole je
paralelní ročník pouze v 9. ročníku. Třída 9. A je třídou s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na házenou. Ve 4. až 9. ročníku je to pak vždy
část třídy. Průměrná naplněnost tříd je 22 žáků.
Škola je typickou pavilónovou školou ze sídlištní výstavby v sedmdesátých letech 20. století (rok dokončení 1969). Má kapacitu 24 tříd ve třech
třípodlažních pavilonech, dále je zde pavilon Tv a pavilon školní jídelny, kuchyně a školní družiny. Vedle kmenových tříd jsou k dispozici odborné učebny
Př, PC, Ch, Hv, Vv, Fy, Z, cizích jazyků, dřevo, kovo a elektro dílna, cvičná kuchyně, tři třídy s nainstalovanou interaktivní tabulí na 1. stupni. Výuka
probíhá také na školním pozemku a v okolí budovy školy, kde probíhá praktické vyučování. Zde jsme ale vzhledem k nízkému počtu hodin pracovních
činností začali přebudovávat atrium školy na nízko údržbovou zahradu. Nově byly ve třídách instalovány pylonové tabule a na 1. stupni i nové bílé
magnetické tabule. V 1. až 3. ročníku je interaktivní tabule ve třídě stabilně.
Ve školním roce 2010/2011 dochází k organizačním změnám v řešení prostor školy, byl uzavřen pavilon „D“, který slouží MěDK Karviná – taneční
obor. Nově byly vymalovány všechny chodby na pavilonech.
Ve školním roce 2011/2012 prošla škola celkovou revitalizací – zateplení budov a výměna oken, nadstavba střechy tělocvičny. Těmito kroky došlo
k výrazným úsporám energií ve škole.
Ve školním roce 2013/2014 jsme pokračovali v úpravách velkého atria – připravili jsme podloží pro venkovní učebnu, osázeli jsme jej zakrslými
stromy a keři, taktéž jsme pokračovali v sázení v prostoru mezi pavilony „B“ a „C“.
I. 2.
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Ve školním roce 2015/2016 jsme po dlouhé době měli dvě třídy v 1. ročníku vzhledem k počtu žáků – 29, kdy jsme chtěli poskytnout žákům
komfortní nástup do školy a zajistit pokud možno co nejlepší individuální práci s žáky. V daném školním roce jsme také oslavili 40. výročí založení školy
kulturním představením, realizací výstavy v RKK, vytvořením almanachu školy.
Prostory školy jsou světlé, čisté, esteticky upravené a v dobrém technickém stavu. Často jsou v nich prezentovány výstupy z projektových dnů a
vyučovacích hodin. Na vzhledu školy se podílejí do značné míry žáci i učitelé. Na ekologickém chodu školy se podílí i dobře fungující ekotým, který
provádí pravidelný monitoring naší školy.
V areálu školy je krytá plavecká učebna, která poskytuje možnost výuky plavání ve 2. a 3. ročníku, tato je již tradicí.
V době volna a přestávek se žáci mohou pohybovat ve všech prostorách školy, zde je také zajištěn dohled. V případě příznivého počasí žáci využívají
školních atrií a umělohmotného hřiště. K dispozici jsou jim měkké míče a další pomůcky pro jednoduché pohybové hry. Občerstvit se nebo koupit si svačinu
mohou žáci ve školním bufetu. Školní jídelna nadále užívá čipový systém a třikrát týdně nabízí výběr ze dvou menu. Škola je zapojená do akce „Mléko do
škol“, „Ovoce do škol.“
Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor má 19 členů, v němž se spojují mladí (všichni již mají praxi) i zkušení pedagogové. 100% učitelů je plně kvalifikovaných.
Na 1. stupni je 100% aprobovanost. Na škole pracují tři asistentky pedagoga v rámci podpůrných opatření.
Ve škole pracuje výchovný poradce-metodik prevence sociálně patologických jevů a specialista pro ekologickou výchovu. Všichni si průběžně
doplňují vzdělání účastí na akcích dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Důraz při výběru začleňování na akce je kladen na poznání nových metod
práce, zkušeností v oblasti EVVO, autoevaluaci školy a zejména na doplnění jazykového vzdělání.
Rozšířená část tělesné výchovy je vyučována pracovníky s příslušnou trenérskou kvalifikací. Členkou sboru je asistentka pro práci s dětmi z málo
podnětného sociokulturního prostředí. V současné době požadavky rodičů pokrývají dvě oddělení školní družiny s provozem od 6.00 do 16.00 hod.
I. 3.

Charakteristika žáků
Většina žáků jsou děti z okolního sídliště. Do spádové oblasti školy již proti minulým létům nepatří část výstavby, ve které žili převážně romští
občané. Po zbourání výstavby s převážnou většinou romských obyvatel se počet těchto žáků u nás výrazně snížil. S integrací těchto žáků máme dobré
zkušenosti stejně jako s žáky se SPCH. Žákům, u nichž je diagnostikováno zdravotní postižení, jsou dle pokynů PPP zpracovávány studijní plány a na jejich
základě jsou pak i individuálně vyučováni (reedukační hodiny).
Mezi žáky zařazenými do tříd s rozšířenou výukou Tv je řada žáků, kteří denně dojíždějí z různých částí města a měst okresu. Pro dobu mimo výuku před i
po vyučování je těmto žákům bezplatně nabízena možnost pobytu v prostorách školní družiny.
I. 4.

Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce
Škola je zapojena v souvislosti se zaměřením na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) do několika dlouhodobých projektů.
Ve školním roce 2009/10 jsme získali titul Ekoškola sdružení Tereza Praha. Ve školním roce 2012/2013 jsme titul obhájili na další dva roky. Po auditu ve
I. 5.
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školním roce 2014/2015 jsme titul získali na období čtyř let. Navázali jsme také spolupráci s občanským sdružením TRIANON. Od tohoto sdružení jsme
také získali za rok 2012 ocenění „Nejaktivnější škola v oblasti ekologie.“ Také projektové dny se často konají na téma ekologie anebo téma ekologii blízké.
Pravidelně se koná projektový den „Poznej své okolí“ se zaměřením na ekologii. Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech. Jejich součástí
je řada exkurzí pro třídní kolektivy. Každoročně předkládáme žákům nabídku na pobyt ve škole v přírodě a lyžařský kurz. Tento se bohužel pro nízký zájem
již několik let nerealizoval. Poslední dva školní roky 2016/2017 a 2017/2018 jsme danou situaci řešili formou denního dojíždění do střediska v Mostech u
Jablunkova.
Podařilo se nám splnit čtyři cíle environmentálního vzdělávání a výchovy žáků. Ve školním roce 2011/2012 jsme se soustředili na splnění 4. cíle:
Žák zná vlivy prostředí na své zdraví a způsoby ochrany aneb „V zdravém těle zdravý duch.“
Pro realizaci EVVO se škola zavazuje: podporovat realizaci výchovně vzdělávacích cílů EVVO, realizovat jeho strategické cíle, podpořit další vzdělávání
pedagogických pracovníků v oblasti EVVO, zajišťovat potřebné pomůcky a vytvářet podmínky pro spolupráci koordinátora, ekotýmu školy a pedagogických
pracovníků. Magistrátu města Karviné pravidelně předkládáme zpracovaný dokument Ekoškola, abychom měli finanční prostředky pro realizaci cílů
v oblasti ekologie. Ve školním roce 2012/2013, 2013/2014 jsme získali po 18 000,- Kč, ve školním roce 2014/2015 to bylo 8 500,- Kč a ve školním roce
2015/2016 částka 9 500,- Kč, 2016/2017 7 000,-Kč, 2017/2018 7 500,-Kč.
Na škole pracují pod vedením pedagogů tyto kroužky: florbal starších žáků, školní časopis „Školáček“, ekologický kroužek, keramika, sportovní hry,
miniházená, míčové hry.
Ve školním roce 2012/2013, 2014/2015, 2016/2017 jsme organizovali celorepublikový turnaj v házené mladších žáků, který se poprvé konal
v Karviné.
Ve školním roce 2013/2014 jsme pokračovali ve všech započatých projektech, realizovali jsme projektový den „V zdravém těle zdravý duch“.
Veškeré aktivity související s projektem Ekoškola pokračovali i ve školním roce 2015/2016 a pokračují dále.
Od školního roku 2016/2017 jsme zapojeni do projektu „Šablony I“, v rámci kterého jsme se zaměřili na další vzdělávání pedagogických pracovníků
zejména v oblasti čtenářské, cizojazyčné gramotnosti a v oblasti inkluze. Dále nám tento projektu umožňuje doučování žáků, kteří vykazují horší studijní
výsledky. Do projektu se zapojíme i v příštím školním roce.
Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícími. Jsou stanoveny hodiny konzultací s výchovným poradcem. Žáci mohou
být přítomni jednání rodiče a učitele. Dvakrát ročně jsou svolávány třídní schůzky, častěji dle potřeby a specifika třídy. Od školního roku 2012/2013 jsme
držiteli titulu školy „Rodiče vítáni“. Rodiče jsou informováni o činnosti školy také prostřednictvím školního časopisu „Školáček“ a webových stránek školy,
které jsou vedeny velice profesionálně a vždy jsou plné aktuálních informací o dění ve škole. Rodiče jsou dále informováni o klasifikaci prostřednictvím
elektronické žákovské knížky.
Při škole pracuje spolek „Sdružení rodičů a přátel školy“ (SRPŠ) zaměřené na vyžití dětí ve volném čase. Toto sdružení je nám také nápomocno při
organizaci školních akcí. Naším cílem je získat další aktivní rodiče.
I. 6.
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Činnost sportovních tříd je vázána na spolupráci s Házenkářským klubem Karviná.
Úzce spolupracujeme s magistrátem města Karviné, odborem péče o děti a mládež a s Městským domem kultury. Využíváme také nabídek Regionální
knihovny Karviná, Stanice mladých přírodovědců a Okresního svazu zahrádkářů, Muzea Těšínska. Profesně velmi potřebná je součinnost s PPP. Škola
pokračuje v úzké spolupráci s MŠ Zvoneček, která je již naší součástí. Je tradicí, že děti MŠ navštěvují naši školu, využívají její prostory – tělocvična,
učebna s interaktivní tabulí, starší žáci připravují pro děti různé akce. Osmým rokem probíhá „Školička nanečisto“ pro předškoláky. Pořádáme také schůzky
s rodiči předškoláků a den otevřených dveří, který je určený právě jim.
Ve školním roce 2013/2014 jsme pokračovali ve spolupráci s Centrem pro inkluzívní vzdělávání, ve spolupráci s kterým byl vypracován i školní
podpůrný program.
Na škole pracuje desátým rokem Školská rada, která je tříčlenná. Sleduje činnost školy, přichází s různými podnětnými návrhy. Ve školním roce
2009/2010 jsme navázali spolupráci se dvěma základními školami ze Slovenska. Máme za sebou již několik společných akcí – výměnný pobyt pedagogů,
společný terénní pobyt v Horní Lomné, ve školním roce 2012/2013 nás navštívil pedagogický sbor z Považské Bystrice, v roce 2013/2014 jsme absolvovali
společný terénní pobyt v Makove – Kasárne. Tento pobyt byl zaměřen na ekologii. Ve školním roce 2015/2016 nás navštívili zástupci obou našich
partnerských škol na oslavách 40. výročí založení školy. Ve školním roce 2017/2018 jsme se zapojili do oslav 750.výročí založení města Karviná – připravili
jsme ve spolupráci se ZŠ Borovského výstavu na téma ekologie. Tato výstava se velice vydařila. V daném školním roce jsme také realizovali celoškolní
projektový den pod názvem EKODEN. Zúčastnilo se jej osm žáků a tři pedagogové našich dvou partnerských škol.
Charakteristika oboru vzdělávání

II.

II. 1. Strategie na úrovni školy












Učitel se zajímá o názory, náměty a zkušenosti žáků (KK, KSP)
Učitel vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu (KK, KŘP, KSP)
Učitel zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují (KO, KK, KSP)
Učitel s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení (KU, KP)
Učitel umožňuje žákům spoluutvářet kritéria hodnocení (KSP, KO, KK)
Učitel umožňuje žákům reflektovat (hodnotit) úspěšnost dosažení cíle (KK, KO, KSP)
Učitel umožňuje diferencované výkony podle individuálních schopností žáků (KO, KK, KSP, KU, KŘP)
Učitel sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok (KK, KSP, KO, KP)
Učitel vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech (KP, KU)
Učitel důsledně vyžaduje dodržování pravidel (KK, KO, KSP)
Učitel umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce (KP, KK, KO)
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Učitel vůči každému žákovi projevuje očekávání úspěchu (KP, KK, KO)
Učitel žáky vybízí, aby kladli otázky k věci (KP, KU)
Učitel vede žáky ke správným způsobům užití materiálů, nástrojů, techniky, vybavení (KP, KU, KK)

Zaměření školy ve shodě s potřebami a zájmy žáků.
Škola již několik let systematicky podporuje žáky v jejich aktivitách, pohybových činnostech a snaží se žákům k tomuto vytvářet optimální podmínky –
ozvučení školy, školní rozhlasové okénko, nádvoří školy s relaxačními zónami, školní umělohmotné hřiště je žákům k dispozici také o přestávkách, žáci mají
možnost využívat sportovní náčiní, spolupráce s HCB Karviná….

Společné postupy a organizační zajištění potřebné pro uskutečňování výchovných a vzdělávacích strategií školy.
Žáci uplatňují své postřehy a audity v rámci činnosti ekotýmu, pravidelně se setkávají s třídními učiteli na třídnických schůzkách. Tyto se konají nejméně 1x
měsíčně se zápisem v třídní knize. V případě potřeby třídní učitel svolává schůzky i častěji. Dále mají žáci možnost uplatňovat se tvůrčím způsobem ve
školním časopise – Školáček ale také ve vyučování. Výstupy žákovských prací jsou prezentovány na internetových stránkách školy a také v prostorách školy.
Zde patří také prezentace úspěchů našich sportovců – házenkářů.
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II. 2. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována prostřednictvím individuální integrace do běžných tříd. Integrační program
školy je připraven tak, aby umožňoval osobnostní rozvoj každého žáka ve prospěch jeho osobnostního maxima. Škola uplatňuje princip diferenciace a
individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky a nezapomíná na podporu nadání a talentu těchto
žáků. Do integračního programu jsou zařazeni především žáci s vývojovými poruchami učení nebo chování. Je v našem zájmu, aby se integrovaní žáci
zapojovali do všech činností školy.
PLPP sestavuje třídní učitel ve spolupráci s ostatními pedagogy vyučovaných předmětů, což je nutné zejména na 2. stupni za pomoci výchovného
poradce. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním probíhají rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem,
způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanovuje termíny přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy,
vedením školy i žákem samotným.
V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP
využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů. Minimální doporučená úroveň, která je stanovena v RVP ZV pro 3., 5. a 9.
ročník, bude na základě doporučení školského poradenského zařízení rozpracována pro konkrétní ročník v IVP žáka s přiznaným podpůrným opatřením.
Postup tvorby, realizace a vyhodnocování IVP je stejný jako v případě IVP ostatních žáků. IVP může být během roku upravován podle potřeb žáka. Při
tvorbě IVP bude využíváno metodické podpory školního poradenského pracoviště a metodická podpora na Metodickém portále RVP.CZ.
V úzké spolupráci s odbornými poradenskými (PPP, SPC, SVP) i dalšími institucemi (Odbor sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu Karviná), se snažíme
zajistit optimální podmínky k úspěšné integraci těchto žáků. Integrace žáků na naší škole je podpořena zřízením funkce asistentky pedagoga, která
spolupracuje zejména s učiteli 1. stupně. Důležitou součástí úspěšné integrace je také aktivní spolupráce pedagogů s rodiči těchto žáků. Rodiče
integrovaných žáků jsou průběžně informováni o postupu plnění cílů IVP. Integrovaným žákům škola zajišťuje speciální pomůcky, učebnice a pracovní listy.

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení)
Jedná se o žáky, u kterých jsou příznaky některé z vývojových poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, …). Tito žáci jsou
vyšetřeni odborníky v pedagogicko-psychologické poradně. Na základě jejich vyšetření a doporučení jsou zařazeni do reedukační péče, kterou zajišťují
pedagogové. Týdenní počet hodin je dán dle potřeby žáka na základě doporučení v odborném posudku k individuální integraci žáka vystaveného
pedagogicko-psychologickou poradnou.
Žáci s přiznanými podpůrnými opatřeními mají vypracován individuální vzdělávací plán na všechny základní předměty. V individuálním
vzdělávacím plánu jsou uvedena specifika práce s žákem, která vycházejí ze závěrů a doporučení vyšetření PPP, tj. konkrétní zaměření reedukační péče,
používané pomůcky, způsob hodnocení, formy ověřování znalostí, způsob spolupráce s rodiči, délka reedukační péče. Při klasifikaci těchto žáků každý
pedagog přihlíží k vývojové poruše a hodnotí žáka s ohledem na ni.
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Vzdělávání žáků s poruchami chování
Jedná se o žáky hyperaktivní, s edukativními problémy, kteří nerespektují normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulzivní, agresivní. Tito
žáci jsou vzděláváni formou individuální integrace. Práce s nimi vychází ze závěrů vyšetření a doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Na základě
těchto informací je vytvořen individuální výchovně-vzdělávací plán. V procesu vytváření klíčových kompetencí je nutné klást zvýšený důraz na samostatné
rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci. Je kladen zvýšený důraz na výchovu k sebekontrole,
sebekázni, sebeovládání, samostatnosti atd. Je vytvořen a dodržován systém pochval a trestů.

Vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními
Jedná se o žáky z odlišného kulturního nebo sociálně znevýhodněného prostředí. Úkolem učitele je pomoci žáku sžít se s kolektivem žáků z prostředí pro něj
odlišného. Učitel pomáhá překonávat bariéry. Toto vše musí probíhat v úzké spolupráci s rodinou žáka. K tomuto účelu plně využíváme asistentku pedagoga,
která spolupracuje jak s učiteli, tak s rodiči těchto žáků, pomáhá v komunikaci mezi oběma stranami.

Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem.
Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem je realizováno prostřednictvím individuální integrace do běžných tříd. Integrační program školy je
připraven tak, aby umožňoval osobnostní rozvoj každého žáka ve prospěch jeho osobnostního maxima. Škola uplatňuje princip diferenciace a
individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky a nezapomíná na podporu nadání a talentu těchto
žáků.
1. Třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem a ostatními pedagogy sestaví Plán pedagogické podpory (PLPP). PLPP má
písemnou podobu. Před jeho zpracováním probíhají rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce
s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanovuje termíny přípravy PLPP a organizuje
společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným.
2. Je určen pedagogický pracovník, který žákovi usnadňuje adaptaci do nového prostředí. Pravidelné konzultace, příprava na
výuku, rozvoj v oblasti českého jazyka.
3. Žákovi je doporučena návštěva školského poradenského zařízení, které doporučí další postup (např. 2. stupeň podpůrných
opatření, 3. stupeň podpůrných opatření, individuální vzdělávací plán).
4. Škola využije možnosti další podpory. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pravidelně rozvojový program
„Podpora vzdělávání cizinců ve školách“.
5. Pokud zákonní zástupci neovládají český jazyk, osloví škola příslušné instituce (např. Centrum pro integraci cizinců), aby
pomohly zajistit k jednání se zákonnými zástupci překladatele.
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K hodnocení žáků s odlišným mateřským jazykem na pololetí nebo konci školního roku využije škola kvantitativní hodnocení (hodnocení známkou),
kvalitativní hodnocení (slovní hodnocení) nebo kombinaci kvantitativního a kvalitativního hodnocení. Na pololetí může škola žáka nehodnotit. Hodnocení
žáků s odlišným mateřským jazykem specifikuje klasifikační řád.
II. 3. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných
Zabezpečit výuku pro žáky mimořádně nadané klade zvýšené nároky na přípravu pedagogických pracovníků. Škola nesmí dopustit, aby se nadaný žák ve
škole nudil.
Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky zvláště v těch předmětech, které reprezentují nadání dítěte. Dále je
důležitá otevřenost celého pedagogického sboru k novým metodám a formám výuky, ale i k problémům se sociálním přizpůsobením těchto žáků. Velmi
důležitá je spolupráce s PPP.
V rámci této problematiky je samozřejmostí, že se snažíme volit takový styl výuky, který umožňuje každému žákovi rozvíjet se podle svých schopností a
možností (volitelné předměty). Přímo ve vyučování se využívají formy vnitřní diferenciace, kdy průměrní žáci plní úkoly v rámci základního učiva,
nadprůměrní a mimořádně nadaní dle svých schopností v daném předmětu mají možnost řešit problémové úlohy překračující rozsah základního učiva.
Zvlášť je respektováno jejich vlastní tempo a jejich individuální postupy řešení úloh a situací.
IVP mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka,
s výchovným poradcem a školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje
třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016Sb. Práce na sestavení
IVP jsou zahájeny ihned po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení
školského poradenského zařízení. Jeho součástí je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li to
účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok, může být doplňován a upravován v průběhu školního roku. Výchovný poradce zajistí
písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem
žáka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP řediteli
školy a tento dokument bude zaznamenán ve školní matrice.
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II. 4. Začlenění průřezových témat
Obsah všech průřezových témat je integrován do vzdělávacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova
1. stupeň
Název tematického
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
okruhu OSV
Osobnostní rozvoj;
Čj, M, Prv, ĆJ, M
Čj, M,
Čj, M,
Čj, M,
Čj
1.1. Rozvoj schopnosti Hv, Vv, Tv, Prv,
Prv,
Vl, Pč
Vv, Tv
Aj
poznávání
Pč
Tv, Hv,
Hv, Vv,
Hv, Tv, Vv,
D
Aj
Aj
Aj
Vko
Př
Hv
Z
F
Vv
Osobnostní rozvoj;
Prv,
Prv,
Čj,
Hv, Tv, Vv, Hv
Aj
1.2. Sebepoznávání
Hv, Vv
Prv,
Pč
D
a sebepojetí
Hv, Tv
Vko
Hv
Vv
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2. stupeň
7. ročník

8. ročník

9. ročník

Čj
Aj
D
Vko
Př
Z
F
Sp
Vv
Čj
Aj
Vko
Vv

Čj
Aj
Vko
Vkz
Z
F
Ch
Vv

Čj
Aj
Vko
Z
F
Vv

Čj
Aj
Vko
Vkz
Vv

Čj
Aj
Vko
Vv

Osobnostní rozvoj;
1.3. Seberegulace
a sebepoznání

Čj, M,
Prv,
Tv, Pč

Prv,
Tv

Čj, M,
Prv,
Tv, Pč

M, Přv,
Hv, Tv, Vv,
Pč

Čj, M,
Tv, Pč

Čj
Aj
M
Hv

Čj
Aj
Př

Čj
Aj
Vko

Čj
Aj
Vkz
Ch

Osobnostní rozvoj;
1.4. Psychohygiena

Prv

Prv, Hv

M, Prv,
Hv, Tv

Přv,
Hv

M,
Hv, Tv, Pč

Čj

Čj

Čj
Vko
Vkz

Čj
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Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova
1. stupeň
Čj, M,
Čj, M,
Čj,
Čj
Tv, Pč,
Hv, Vv, Tv, Hv, Vv, Tv, Vv
Aj
Pč, Aj
Pč,
Aj
Aj
M
D
Ptm
Př
Inf
Prv, Pč
Tv
Čj
Aj
Aj
Vko
Hv

Čj
Vv
Aj
M
Vkz
Př
Inf
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2. stupeň
Čj
Vv
Aj
M
Vko
Ptm
Př
Ch
Aj
Vko

Osobnostní rozvoj;
1.5. Kreativita

Čj, M,
Hv, Tv, Vv,
Pč

M, Prv,
Vv, Pč

Sociální rozvoj;
2.1. Poznávání lidí

Prv

Prv

Sociální rozvoj;
2.2. Mezilidské vztahy

Prv,
Tv, Vv, Pč

Prv,
Pč

Prv

Vl
Aj

Čj,
Hv, Tv, Pč,
Aj

Čj
D
Vko.
Hv
Tv
Ptm

Aj
Vkz
Vko
Tv

Čj
Aj
Vko
Z
Tv
Ptm, Vkz

Čj
Aj
Ptm
Tv
Vkz

Sociální rozvoj;
2.3. Komunikace

Čj, M,
Prv, Hv, Tv

Čj,
Prv

Čj, Prv,
Tv
Aj

Čj, Přv, Vl,
Hv, Vv, Tv,
Pč, Aj

Čj,
Vv, Tv, Pč,
Aj

Čj
D
Hv
Aj

Čj
Aj

Čj
Aj
Inf

Sociální rozvoj;
2.4. Kooperace
a kompetice

Čj, M,
Tv

M, Tv

Tv

Tv, Pč

M, Pč

Čj
Aj
M
D

Čj
Vko
Vkz
Aj
Inf
Aj

Aj

Aj
Hv

Aj
Vko

Čj
Vv
Aj
M
Ptm
Př
Ch
Aj
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Morální rozvoj;
3.1. Řešení problémů
a rozhodovací
dovednosti

Prv, Vv

Prv

Morální rozvoj;
3.2. Hodnoty, postoje,
praktická etika

Tv, Vv

Prv

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova
1. stupeň
Prv, Tv
Tv
M, Přv
Čj
Aj
M
Př
F
Ptm
Prv

Vv

Přv

Čj
Aj
D
Vko

Aj
M
F
Př

Aj
Vko

Průřezové téma: Výchova demokratického občana
1. stupeň
Název tematického
okruhu VDO
1. Občanská společnost
a škola

2. Občan, občanská
společnost a stát

1. ročník

2. ročník

Prv

Prv

Prv

3. ročník
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2. stupeň
Aj
Vkz
F
Ptm
Ch

Aj
Vko
Inf
Př

Aj
Vko
F
Ptm

Aj
Vko

2. stupeň

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

Vl

Vl

Aj
D
Vko

Aj
Vko
Vkz

Čj
Aj
Vko
Vkz
Pp

Čj
Aj
Vko
Vkz

Vl

Vl

Čj
D
Vko

Čj
Vko

Č
Aj
Vko
Př

Hv
Čj
Aj
Vko
Ch
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Průřezové téma: Výchova demokratického občana
1. stupeň

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

Prv
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2. stupeň

Vl

Vl

D
Vko

Vko
D

Vko
D

Vko

Vl

Vl

D
Tv

D
Vko
Z
Tv

D
Vko
Z
Vkz
Př
Tv

Čj
D
Z
Tv

Průřezové téma: Výchova k demokratickému myšlení v evropských a globálních souvislostech
1. stupeň
2. stupeň
Název tematického
okruhu EGS
1. Evropa a svět nás
zajímá

2. Objevujeme Evropu
a svět

1. ročník

2. ročník

Hv, Vv, Pč

Čj, Prv, Hv

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

Vl

Vl, Hv, Pč

Aj
Inf
D
F

Aj
Nj

Aj
Př

Vl

Vl

Aj

Aj
Vkz
D

Aj
Př
Z
Ppo
Ch
Hv
Aj
Ch
Z
Vkz
Ppo

Aj
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3. Jsme Evropané

Průřezové téma: Výchova k demokratickému myšlení v evropských a globálních souvislostech
1. stupeň
2. stupeň
Vl
Aj
Aj
Aj
F
Vko
Vko
Vkz

Průřezové téma: Multikulturní výchova
1. stupeň
Název tematického
okruhu MKV
1. Kulturní diference

2. Lidské vztahy

Aj, D, Vkz
Př
Z
Vkz
Ch

2. stupeň

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

Hv, Tv

Tv

Hv

Čj, Pč

Přv
Aj

Čj
Aj
Vko

Aj
Vko
Z
D

Aj
Z
Hv

Aj
Vko

Čj, Prv,
Hv, Vv, Tv

Prv, Hv

Čj
Aj

Čj, Vl, Aj

Přv, Aj

Vko, Aj,
D, Vv

Vko
Vkz, Aj,
Vv

Hv
Př, Aj
Vv

Z
Ch, Aj
Vv

Prv

Vv, Hv

Čj

Čj
Vko

Aj
Př
Hv

Čj
Aj
Z
D

Čj

Aj

Čj
Aj

Aj

Aj
Hv
Ppo

Aj
Vko

3. Etnický původ

4. Multikulturalita
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5. Princip sociálního
smíru a solidarity

Čj

Průřezové téma: Multikulturní výchova
1. stupeň
Přv
Čj
Aj
Tv

Čj
Aj
Vko
Tv

Průřezové téma: Environmentální výchova
1. stupeň
Název tematického
okruhu ENV
1. Ekosystémy

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Prv, Tv, Vv, Prv
Pč

Prv, Tv, Pč

2. Základní podmínky
života

Prv, Pč

Prv. Pč

3. Lidské aktivity
a problémy životního
prostředí

Prv, Pč

Prv, Vv, Pč

5. ročník

22

2. stupeň
Čj
Aj
Tv
D

Čj, Tv
Aj
D
Vkz
Ch

2. stupeň

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

Přv, Tv, Vv, Přv, Tv
Pč

Čj
Aj
D
Př
Z
ČaSp
Vv

Aj
Př
Z
ČaSp
Vv

Čj
Aj
D
Ch
Vv

Čj
Aj
Př
Ch
Z
Vv

M, Prv, Tv,
Pč

M, Přv, Vl,
Pč

Přv, Pč

Př
Časp
D
Vv

Př
Z
ČaSp
Vv

Čj
F
Ch
Př Vv

Čj
F
Ch
Z Vv

M, Prv, Tv

Přv, Vl

Přv

Aj
Př
ČaSp
Ptm
Vv

Aj
Vko
Př
Vkz
Vv

Aj
D
Ch
Př
F
Ptm, Vv

Aj
Ch
Př
Z
F
Ptm, Vv
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4. Vztah člověka
a prostředí

Prv, Vv, Pč

Prv, Vv

Průřezové téma: Environmentální výchova
1. stupeň
M, Prv
Přv, Vl
Přv, Pč
Čj, Ptm, Tv
Aj, Vv
D
Vko
Př
Čspo

Lidské aktivity

Aj
Př
Vkz
Tv
Vv
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2. stupeň
Čj, Vv
Aj
Ch
Př
Vkz
Ptm, Tv
Den Země projektový
den pro
všechny
ročníky

Průřezové téma: Mediální výchova
1. stupeň

2. stupeň

Čj
Aj
Př
Vkz
Ptm
Tv, Ch, Vv
poznej své
okolí Agenda 21
(spolupráce
s Odborem
životního
prostředí výsadba
stromků,
čištění
potoka,
exkurze do
podniků
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Průřezové téma: Mediální výchova
1. stupeň
Název tematického
1. ročník
okruhu MEV
Receptivní činnosti;
Čj
1.1. Kritické čtení
a vnímání
mediálních sdělení
Receptivní činnosti;
1.2. Interpretace vztahu
mediálních sdělení
a reality
Receptivní činnosti;
1.3. Stavba mediálních
sdělení
Receptivní činnosti;
Čj, Hv
1.4. Vnímání autora
mediálních sdělení
Receptivní činnosti
1.5. Fungování a vliv
médií ve společnosti
Produktivní činnosti;
2.1. Tvorba mediálních
sdělení
2.2. Práce v realizačním
týmu
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2. stupeň

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

Čj

Čj

Čj, Vv

Čj, Vl, Tv,
Vv

Čj

Čj

Čj

Čj

Z
Čj
Inf
Vv
Inf

Z
Čj
Inf
Vv
Čj

Z
Čj
Inf
Vv
Čj

Z
Čj
Inf
Vv
Čj

Čj, Vv

Čj

Čj

Čj
D

Čj

Čj
Aj

Čj
Aj

Čj
Aj

Čj
Čj

Vv, Tv

Čj

Čj

Čj
D
Hv
Čj

Hv
Čj

Hv
Čj

Hv
Čj

Z
Vko
Tv

Z, Tv, Čj,
Vko, Vkz

Z, Vkz, Př,
Vko, Tv,
Ch, Ppo

Z, Inf, Vkz,
Vko, Tv
Ch
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Průřezové téma: Etická výchova
1. stupeň
Název tematického
okruhu EtV
Etické hodnoty
Sexuální zdraví
Rodina
Duchovní rozměr
člověka
Ekonomické hodnoty
Ochrana přírody a ŽP
Hledání pravdy a dobra
jako součást
přirozenosti člověka
Mezilidské vztahy a
komunikace
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2. stupeň

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

Čj, Tv, Vv,
Prv

Čj, Tv, Vv,
Prv

Čj, Tv, Vv,
Prv

Čj, Tv, Vv,
Vko

Čj, Prv
Čj, Prv, Vv

Čj, Prv
Čj, Prv, Vv

Vko
Čj, Vv

Vkz
Čj, Vko, Vv

Čj, Tv, Vko,
Vv, Vkz
Př
Vkz
Čj, Vko, Vv

Čj, Prv
Prv
Čj, Tv

Čj, Prv
Prv
Čj, Tv

Čj, Prv
Prv
Čj, Tv

Čj, Tv, Vv,
Vl
Přv
Čj, Prv
Čj, Př, Vl,
Vv
Čj, Př, Vl
Př, Vl
Čj, Tv

Čj, Tv, Vv,
Aj, Vko

Čj, Prv
Čj, Prv, Vv

Čj, Tv, Vv,
Vl
Přv
Čj, Prv
Čj, Přv, Vl,
Vv
Čj, Vl, Př
Př, Vl
Čj, Tv

Čj, Tv

Čj, Tv

Čj, Tv

Čj, Tv, Vko,
Vv, Vkz
Vkz
Vko
Čj, Vko,
Vkz
M, Vko
Př, Z
Čj, Tv

Čj, Aj

ČJ, Aj

Čj, Aj

Č, Aj
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III.
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Školní učební plán

Vzdělávací oblasti

Vzdělávací obory

Vyučovací
předmět

min

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

5. roč.

Český jazyk
Anglický jaz.

33
9

7+2

6+4

6+2
3

7
3

7
3

33+8
9

Matematika a její aplikace
Inf. a kom. technologie

Čes. j. a liter.
Cizí jazyk 1
Cizí jazyk 2
Matematika a její aplikace
Inf. a kom. technologie

20
1

4+1

4+1

4+1

4+1

4+1
1

20+4
1

2

2

2 + 0,5

Člověk a jeho svět

Člověk a jeho svět

Matematika
Informatika
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Dějepis
Vých. k obč.
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Hudeb. vých.
Výtv. vých.
Vých. ke zdr.
Tělesná vých
Svět práce

1+1
1+1

2
2

12+3

Jazyk a jaz. komunikace

Člověk a společnost

Člověk a příroda

Umění a kultura
Člověk a zdraví
Člověk a svět práce

Dějepis
Vých. k obč.
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Hudeb. vých.
Výtv. vých.
Vých. ke zdr.
Tělesná vých
Člověk a svět práce

Disponibilní dotace

Celková povinná časová dotace ve škole

1. stupeň

12

12

1
1

1
1

1
1

1
2

1
2

12

10
5

2
1

2
1

2 + 0,5
1

2
1

2
1

10+1
5

14

3

4

3

3

1

21

22

24

25

26

118

118

Ve třetím ročníku je 1 hodina použita v době plavání na posílení Tv, po ukončení plavání je posílena prvouka. Ve 3., 4. a 5. ročníku je zařazen nepovinný
předmět „Zájmová tělesná výchova.“
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Vzdělávací oblasti

Vzdělávací obory

Vyučovací
předmět

2. stupeň
min

Matematika a její aplikace
Inf. a kom. technologie

Čes. j. a liter.
Cizí jazyk 1
Cizí jazyk 2
Matematika a její aplikace
Inf. a kom. technologie

Člověk a jeho svět

Člověk a jeho svět

Jazyk a jaz. komunikace

Člověk a společnost

Člověk a příroda

Umění a kultura
Člověk a zdraví
Člověk a svět práce
Disponibilní dotace
Volitelné předměty

Dějepis
Vých. k obč.
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Hudeb. vých.
Výtv. vých.
Vých. ke zdr.
Tělesná vých
Člověk a svět práce

Český jazyk
Anglický jaz.
Německý jaz.
Matematika
Informatika
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Dějepis
Vých. k obč.
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Hudeb. vých.
Výtv. vých.
Vých. ke zdr.
Tělesná vých
Svět práce
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15
12
6
15
1

11

T Tv
6. roč.

T Tv
7. roč.

4+1
3

4
3

4+1
1

4
1

4
3
2
4
+1

4
3
2
4

4
3
2
4
+1

2
1
1

2
1
1

1
1
2
2
2
1+1
1
1
1
2
1
31
5
+1

2
2
1+1 1
2
2

21

2
2
1
2

10
10
3
24

2
1
30
3

2
2
1
2

1+1
1+1
1
2

1+1
1+1
1
2

2+1
1
30
1

2

2+1
1
30

2

1
30

7
+2

7
+2

T Tv
8. roč.
4
3
2
4

1
1
2
2
2
1+1
1
1
2+1
1
31
6
+2

T Tv
9. roč.
3+1
3
2
3+1
+1

3+1
3
2
3+1
+1

2
1
1+1
2
1
1+1
1
1
1
2

2
1
1+1
2
1
1+1
1
1
2+1

31
9
+2

31
10
+2

T Tv
Souhrn
15+2 15+1
18 18
15+2 15+1
1+3 1+1

11+1 11

21+5 21+5

10 10
10 8+4
3
3
122 122
24 24
+5
+6

Na 2. stupni jsou zařazeny volitelné předměty: v 6. ročníku zájmová Tv, v 7. ročníku: anglická konverzace, zájmová Tv, cvičení z matematiky, v 8. ročníku:
zájmová Tv, anglická konverzace, v 9. ročníku: práce s technickými materiály, zájmová tělesná výchova. Od školního roku 2011/2012 byla v 7. ročníku
vzhledem ke spojení tříd přesunuta 1disponibilní hodina z fyziky na volitelný předmět Cvičení z matematiky pro neházenkáře.
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IV.

Školní učební osnovy

IV. 1.

Jazyky a jazyková komunikace

IV. 1.1.

Mateřský jazyk – český jazyk a literatura

IV. 1.1.0.

Charakteristika vyučovacího předmětu:

Obsahové, časové a organizační vymezení – 1. stupeň






Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:
1. ročník
7+2 hodiny týdně
2. ročník
7+3 hodiny týdně
3. ročník
7+1 hodina týdně
4. ročník
7
hodin týdně
5. ročník
7
hodin týdně
Předmět český jazyk je tvořen výchovou komunikační a slohovou, jazykovou, literární a dramatickou.

Vzdělávání v tomto předmětu:







směřuje k zvládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě
k osvojování a rozvíjení čtenářských dovedností a schopností, k aktivní práci s textem
seznamování se s dětskou literaturou českých i zahraničních autorů a dětskými časopisy
vede k využívání různých zdrojů informací – např. slovníky, encyklopedie, katalogy, internetové stránky pro rozšiřování znalostí a dovedností
potřebných pro další vývoj
vede žáky k aktivní činnosti při tvorbě školního časopisu
dává žákům prostor pro rozvíjení dramatických schopností
Vyučovací předmět Český jazyk je úzce spjat se všemi vyučovacími předměty. V předmětu se realizují tematické okruhy těchto průřezových témat:
 osobnostní a sociální výchova ( OSV )
 výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech ( EGS )
 multikulturní výchova ( MV )
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mediální výchova ( MEV )
etická výchova ( EtV )

Formy realizace tohoto předmětu
Předmět je realizován především ve třídách. Žáci všech ročníků navštěvují Regionální knihovnu v Karviné, kde se zúčastňují besed na různá témata.
Také škola plně využívá nabídky MDK v Karviné a zúčastňuje se divadelních představení, reaguje na nabídky literárních soutěží dle možností žáků. Učitelé
1.stupně organizují každým rokem třídní i školní kolo v recitaci. Vzhledem k počtu žáků ve třídách nedochází k jejich dělení na skupiny.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení











Učitel předkládá žáku různé způsoby osvojování si učiva
Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu učitel – žák, žák – žák
Učitel dodržuje přestávky a vyuč.hodiny, dává žákům prostor k regeneraci sil
Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů
Učitel důsledně dbá plnění zadaných úkolů
Učitel dbá na propojení získaných vědomostí s praktickým životem
Učitel je žákům partnerem
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi o svých chybách, hledání cest nápravy
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel dává žákům k dispozici širokou škálu informačních zdrojů dle možností školy

Kompetence k řešení problémů








Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi o svých chybách, hledání cest nápravy
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel dává žákům k dispozici širokou škálu informačních zdrojů dle možností školy
Učitel vede žáky k aktivnímu vyhledávání problému, jeho pojmenování a k odhalení cesty řešení
Učitel vede žáky k otevřené diskusi k problému a k plné odpovědnosti za jeho řešení
Učitel vede žáky k soustavnému sebevzdělávání se
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Učitel rozvíjí u žáků strategické myšlení
Učitel dává prostor pro práci samostatnou, ve dvojích i skupinách, nebrání žákům ve vzájemné pomoci

Kompetence komunikativní












Učitel je žákům partnerem a vede je k otevřené diskusi - naslouchání
Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů
Učitel vede žáky k využívání různých informačních zdrojů
Učitel při práci s textem a obrazem rozvíjí: dialog o přečteném, hledání klíčových informací, čtení s porozuměním
Učitel vede žáka k vyjádření myšlenky chronologicky a logicky správně
Učitel rozvíjí u žáků kultivovaný projev důsledným opravováním a napomínáním
Učitel klade otázky a vyžaduje odpovídání celou větou
Učitel dramatickými činnostmi umožňuje žákům propojit mluvu s řečí těla, gesty, mimikou
Učitel rozvíjí schopnost komunikovat i písemně uplatněním různých sdělovacích žánrů
Učitel ve spolupráci s žáky vypracovává pravidla komunikace ve třídě a důsledně vyžaduje jejich dodržování, pravidla jsou vyvěšená na viditelném
místě

Kompetence sociální a personální










Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel zařazuje různé formy organizace práce – dvojice, skupina, třída
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi
Učitel je žákům partnerem
Učitel společně s žáky buduje ve třídě pozitivně naladěnou atmosféru a vytváří esteticky hodnotné prostředí
Učitel ve spolupráci s žáky vypracovává pravidla komunikace ve třídě a důsledně vyžaduje jejich dodržování, pravidla jsou vyvěšená na viditelném
místě
Učitel důsledně oslovuje všechny žáky jmény a vyžaduje toto oslovování i od žáků
Učitel po ukončení činnosti vždy vyhodnotí její průběh, chování žáků
Učitel dává žákům prostor k prezentaci svých schopností a dovedností – hra na hudební nástroj apod.
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Kompetence občanské










Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi
Učitel je žákům partnerem
Učitel důsledně oslovuje všechny žáky jmény a vyžaduje toto oslovování i od žáků
Učitel ve spolupráci s žáky vypracovává pravidla komunikace ve třídě a důsledně vyžaduje jejich dodržování, pravidla jsou vyvěšená na viditelném
místě
Učitel společně s žáky buduje ve třídě pozitivně naladěnou atmosféru a vytváří esteticky hodnotné prostředí
Učitel pružně reaguje na negativní projevy chování ve třídě a pozitivní projevy vyzdvihuje
Učitel seznamuje žáky s různými etniky a odlišnostmi v jejich životním stylu
Učitel důsledně vyžaduje nápravu škod, které žák úmyslně způsobí druhé osobě a omluvu

Kompetence pracovní










Učitel důsledně vyžaduje dodržování pravidel bezpečného chování
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel důsledně dbá plnění zadaných úkolů
Učitel zařazuje různé formy práce a v různém prostředí
Učitel dává prostor pro práci samostatnou, ve dvojicích i skupinách, nebrání žákům ve vzájemné pomoci
Učitel dává žákům prostor k prezentaci svých schopností a dovedností, zadává dobrovolné úkoly
Učitel společně s žáky hledají vhodný způsob splnění zadaného úkolu
Učitel prezentuje práci žáků v prostorách třídy i školy
Učitel vyžaduje po žákovi zhodnocení své práce i ostatních spolužáků

Obsahové, časové a organizační vymezení – 2. stupeň
ročník
hodinová dotace
hodinová dotace třídy s rozšířenou výukou Tv

VI.
4+1
4

VII.
4
4

VIII.
4
4

IX.
3+1
3+1

Vzdělávání v tomto předmětu:


Realizuje obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura RVP ZV (ve stejnojmenném předmětu)
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Směřuje a vede k zvládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě
 k osvojování a rozvíjení čtenářských dovedností a schopností, k aktivní práci s textem
 k seznamování se s dětskou literaturou českých i zahraničních autorů a dětskými časopisy
 k využívání různých zdrojů informací – např. slovníky, encyklopedie, katalogy, internetové stránky pro rozšiřování znalostí a dovedností
potřebných pro další vývoj
 žáky k aktivní činnosti při tvorbě školního časopisu
 k rozvíjení dramatických schopností žáků
Vyučovací předmět Český jazyk je úzce spjat se všemi vyučovacími předměty. V předmětu se realizují tematické okruhy těchto průřezových témat:
 osobnostní a sociální výchova ( OSV )
 výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech ( EGS )
 multikulturní výchova ( MV )
 mediální výchova ( MEV )
 etická výchova ( EtV )

Formy realizace tohoto předmětu
Předmět je realizován především ve třídách, k dispozici je žákovská knihovna, audio a videotechnika, učebna s multimediální tabulí. Žáci všech
ročníků navštěvují Regionální knihovnu v Karviné, kde se zúčastňují besed na různá témata. Také škola plně využívá nabídky MDK v Karviné a zúčastňuje
se divadelních představení, reaguje na nabídky literárních soutěží dle možností žáků. Vzhledem k počtu žáků ve třídách nedochází k jejich dělení na skupiny.
Klasické vyučování jazyku českému, doplňuje povinně volitelný předmět cvičení z jazyka českého, který je dotován jednou disponibilní hodinou. Výuka je
rozdělena na jazykovou výchovu, komunikační a slohovou výchovu a literární výchovu.




Ve všech složkách předmětu se žák postupně učí pracovat s náročnějšími texty odbornými i uměleckými, poznává bohatství mateřského jazyka a
předmět se stává i prostředkem estetického působení.
V jazykové a komunikační výchově je žák veden k tomu, aby rozuměl různým typům textů a promluv a přemýšlel o nich. Získává schopnost
vyjadřovat se spisovným jazykem správně, výstižně, slohově vhodně a pohotově v projevech ústních i písemných přiměřeně věku.
Literární výchova je předmětem všeobecně vzdělávacím s výraznou funkcí esteticko-výchovnou. Žák získává základní přehled o vývoji české a
světové literatury a je veden k tomu, aby respektoval, chránil a oceňoval tradice a získal pozitivní postoj k uměleckým dílům. Interpretace vybraných
literárních děl přispívá k utváření názorů, postojů, zájmů, vkusu i mravního profilu žáka a celkově rozvíjí a kultivuje jeho duchovní život.
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení




Učitel vybírá a předkládá žákům vhodné texty, tím motivuje k četbě a následné analýze a společné diskusi učitel zapojuje žáky do předmětových
soutěží a olympiád, tím je motivuje k hlubšímu studiu jazyka
Učitel klade důraz na mezipředmětové vztahy (historické souvislosti, tradice a kulturní dědictví)
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi o svých chybách, hledání cest nápravy

Kompetence k řešení problémů






Učitel zadává referáty, mluvní cvičení a slohové práce k aktuálnímu kulturnímu i společenskému dění. Tím žáky vede, aby vyslovili otevřeně svůj
názor, obhájili jej, podpořili logickými argumenty, aby spolupracovali ostatními žáky při rozvoji diskuse a tolerovali vzájemně své názory
Učitel organizuje práci žáků ve skupinách
Učitel klade důraz na mezipředmětové vztahy (historické souvislosti, tradice a kulturní dědictví)
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi o svých chybách, hledání cest nápravy
Učitel vede žáky k soustavnému sebevzdělávání

Kompetence komunikativní








Učitel zadává referáty, mluvní cvičení a slohové práce k aktuálnímu kulturnímu i společenskému dění. Tím žáky vede, aby vyslovili otevřeně svůj
názor, obhájili jej, podpořili logickými argumenty, aby spolupracovali ostatními žáky při rozvoji diskuse a tolerovali vzájemně své názory
Učitel organizuje pro žáky návštěvy filmových a divadelních představení, výstav, exkurzí do nejrůznějších kulturních institucí (knihovny, galerie,
muzea). Rozvíjí tím jejich estetické cítění a vytváří prostor pro diskusi, analýzu a formování závěrů
Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel při práci s textem a obrazem rozvíjí: dialog o přečteném, hledání klíčových informací, čtení s porozuměním
Učitel vede žáka k vyjádření myšlenky chronologicky a logicky správně
Učitel dramatickými činnostmi umožňuje žákům propojit mluvu s řečí těla, gesty, mimikou
Učitel rozvíjí schopnost komunikovat i písemně uplatněním různých sdělovacích žánrů

Kompetence sociální a personální


Učitel zadává referáty, mluvní cvičení a slohové práce k aktuálnímu kulturnímu i společenskému dění. Tím žáky vede, aby vyslovili otevřeně svůj
názor, obhájili jej, podpořili logickými argumenty, aby spolupracovali ostatními žáky při rozvoji diskuse a tolerovali vzájemně své názory
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Učitel organizuje pro žáky návštěvy filmových a divadelních představení, výstav, exkurzí do nejrůznějších kulturních institucí (knihovny, galerie,
muzea). Rozvíjí tím jejich estetické cítění a vytváří prostor pro diskusi, analýzu a formování závěrů
Učitel organizuje práci žáků ve skupinách
Učitel po ukončení činnosti vždy vyhodnotí její průběh, chování žáků

Kompetence občanské










Učitel zadává referáty, mluvní cvičení a slohové práce k aktuálnímu kulturnímu i společenskému dění. Tím žáky vede, aby vyslovili otevřeně svůj
názor, obhájili jej, podpořili logickými argumenty, aby spolupracovali ostatními žáky při rozvoji diskuse a tolerovali vzájemně své názory
Učitel klade důraz na mezipředmětové vztahy (historické souvislosti, tradice a kulturní dědictví) učitel organizuje práci žáků ve skupinách
Učitel organizuje pro žáky návštěvy filmových a divadelních představení, výstav, exkurzí do nejrůznějších kulturních institucí (knihovny, galerie,
muzea). Rozvíjí tím jejich estetické cítění a vytváří prostor pro diskusi, analýzu a formování
Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi
Učitel je žákům partnerem
Učitel pružně reaguje na negativní projevy chování ve třídě a pozitivní projevy vyzdvihuje
Učitel seznamuje žáky s různými etniky a odlišnostmi v jejich životním stylu
Učitel důsledně vyžaduje nápravu škod, které žák úmyslně způsobí druhé osobě a omluvu

Kompetence pracovní









Učitel zadává referáty, mluvní cvičení a slohové práce k aktuálnímu kulturnímu i společenskému dění. Tím žáky vede, aby vyslovili otevřeně svůj
názor, obhájili jej, podpořili logickými argumenty, aby spolupracovali ostatními žáky při rozvoji diskuse a tolerovali vzájemně své názory
Učitel společně s žáky hledají vhodný způsob splnění zadaného úkolu
Učitel prezentuje práci žáků v prostorách třídy i školy
Učitel vyžaduje po žákovi zhodnocení své práce i ostatních spolužáků
Učitel důsledně dbá plnění zadaných úkolů
Učitel zařazuje různé formy práce a v různém prostředí
Učitel dává prostor pro práci samostatnou, ve dvojicích i skupinách, nebrání žákům ve vzájemné pomoci
Učitel dává žákům prostor k prezentaci svých schopností a dovedností, zadává dobrovolné úkoly
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UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
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UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

IV. 1.1.1.
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Komunikační a slohová výchova

1.ročník
Plynule slabikuje

2.ročník
Plynule čte jednoduchý text,
jednoduše převypráví obsah věty

3.ročník
Plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti

4.ročník
Čte s porozuměním přiměřeně
náročné texty potichu i nahlas

5.ročník
Čte s porozuměním přiměřeně
náročné texty potichu i nahlas

Vybavuje si hlásky a písmena,
spojuje hlásky v slabiky a slabiky
v slova

Čtení slov a přiřazování k obrázku
dle obsahu slova, taktéž vět

Hledání informací v textu,
vyhledávání klíčových slov.

Čtení textu jako zdroje informací,
čtení uměleckých i náučných
textů, předčítání textů

OSV : rozvoj schopností zrakového vnímání

MEV: Kritické čtení - základní
orientační prvky v textu.

Reaguje na mluvené pokyny

Reaguje na jednoduché mluvené
a písemné pokyny

OSV: uplatňuje zrakové vnímání
MEV: kritické čtení, identifikování
základních orientačních prvků
v textu
Porozumí písemným nebo
mluveným pokynům přiměřené
Složitosti

Nácvik tichého čtení, znalost
orientačních prvků v textu, samostatná práce s učebnicí, práce podle tištěných pokynů, vyhledávání
potřebných informací
OSV: nácvik pozornosti a soustředění

Na základě slyšeného textu vypracuje jednoduchou zprávu,
člení text na odstavce

Reprodukuje obsah, přiměřeně
složitého sdělení a zapamatuje si
z něj podstatná fakta

Hra na otázku a odpověď

Vybírá k otázce odpověď.

Definuje obsah přečteného textu
a vyjadřuje své pocity

Zpráva, členění textu, reprodukuje
obsah i potichu přečteného textu

Výtah, výpisek, referát

OSV: kreativita, domýšlí děj příbě
Hu

MV: lidské vztahy - hodnocení me- MEV: Vnímání autora sdělení
zilidských vztahů v textech

OČEKÁVA
NÉ
VÝSTUPY

Osvojuje si pravidla slušné
komunikace

Při rozhovoru udržuje kontakt
očima, neskáče mluvícímu do řeči

Respektuje základní komunikační
pravidla rozhovoru

UČIVO

PT

OSV: rozvoj slovní zásoby

Omluva, požádat, poprosit,
poděkovat

Rozhovor se spolužákem, dospělou osobou

Dialog, rozhovor, telefonování,
uvítání, rozloučení se

OSV: Cvičení pozornosti, rozvoj
slovní zásoby

1.ročník
MEV: principy slušného chování
OSV: soc.rozvoj – mezilidské
vztahy
EtV: Mezilidské vztahy
Nepolyká poslední hlásky

2.ročník
MEV: Mediální sdělení a realita různé typy sdělení.
EtV: Pozitivní hodnocení sebe i
druhých
Nehovoří překotně, pracuje se silou
hlasu

3.ročník
OSV: komunikace – aktivní naslouchání, sebepoznávání mezilidské vztahy
EtV: Prosociální chování
Pečlivě vyslovuje, opravuje svou
Nesprávnou nebo nedbalou
Výslovnost

Přednes básní zaměřených na
správnou výslovnost hlásek

Jazykolamy

Jazykolamy

MEV: vnímání autora med.sdělení

MEV: Kritické čtení –
informativní,
zábavné a reklamní sdělení.
Nenadechuje se uprostřed slova
nehovoří překotně

OSV: sebepoznávání a sebepojetí – cvičení sebekontroly

Dechová cvičení, rytmická cvičení

Rytmická cvičení, dechová cvičení

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
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5.ročník

V krátkých mluvených projevech
správně dýchá a volí vhodné
tempo řeči

OSV: Řeč těla a slova.
MEV: Vnímání autora mediálního
sdělení.

PT
OČEKÁVA
NÉ
VÝSTUPY

UČIVO

4.ročník
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Rozlišuje tykání a vykání

Jednoduchý rozhovor

Volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v rozhovoru
s druhou osobou
Jednoduchý dialog, monolog,
dramatizace pohádky

Volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných
školních i mimoškolních situacích
Oslovení, pozdrav, střídání rolí
mluvčího a posluchače

Volí náležitou intonaci, vyjadřuje
se stručně v běžných
komunikačních situacích
Stručnost vyjadřování, reklama,
telegram, SMS, e-mail, umělecké
čtení

Volí náležitou intonaci, přízvuk,
pauzy a tempo podle svého
komunikačního záměru
Přímá řeč, čtení různými způsoby
v různých rolích mluvčího

2.ročník
EGS: Lidová slovesnost národů
Evropy.
EtV: Komunikace
Na základě obrázku a svých
zážitků sestaví jednoduchou
větu, souvětí

3.ročník
EtV: Komunikace

4.ročník
MEV: tvorba mediálního sdělení
EtV: Pozitivní hodnocení druhých

5.ročník
OSV: Vnímání role
EtV: Kreativita a iniciativa

Na základě vlastních zážitků
tvoří krátký mluvený projev

Vede správně dialog, telefonický
rozhovor

Vede správně dialog, telefonický
rozhovor, zanechá vzkaz na
záznamníku

Vyprávění dle obrázku za pomoci
učitele

Obrázková osnova

Telefonický rozhovor, pozvánka,
oznámení, reklama

MEV: výběr a kombinace slov

MEV: Stavba mediálních sdělenípravidelnost v uspořádání
mediovaných sdělení

Obrázková osnova, psaná osnova,
domyslí pokračování příběhu,
příběh obměňuje
OSV: kreativita

Dialog, telefonování, dopis, oznámení, pozvánka, SMS, e-mail,
reklama, vyjádří přání, pochybnost
MEV: Vnímání reality, různé typy
sdělení

Při psaní správně sedí a dbá na
správný úchop pera, píše uvolněnou rukou

Při psaní si organizuje pracovní
prostor, dbá na správné sezení a
úchop pera

Zvládá základní hygienické návyky
spojené se psaním

Nácvik správného sezení a úchopu
pera, uvolňovací cviky

Nácvik úkonů potřebných před
zahájením psaní

Aplikování hyg. návyků spojených
se psaním

Obtahuje jednoduché tvary, píše
tvary malých i velkých písmen,
číslic 0 – 10

Píše se správným sklonem,
dodržuje správnou velikost malých
a velkých písmen

Nácvik psaní písmen, slabik a
jednoduchých slov, uvolňovací
cviky

Opis a přepis slov, vět.

Píše správné tvary písmen a
číslic, správně spojuje písmena i
slabiky, kontroluje vlastní
písemný projev
Opis a přepis písemného textu

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

UČIVO
PT
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

UČIVO
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1.ročník
OSV: rozvoj komunikačních
dovedností
EtV: Mezilidské vztahy
Na základě svých zážitků a
obrázku sestaví jednoduchou větu

PT
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MEV: různé typy sdělení, sloh,
tvorba zprávy, oznámení
EtV: Komunikace citů

1.ročník
OSV: rozvoj smyslového vnímání
a nácvik sebekontroly

2.ročník

PT

3.ročník
OSV: cvičení sebekontroly

4.ročník

38

5.ročník

Seřadí správně slova ve větě,
seřadí správně věty jednoduchého
textu

Píše věcně i formálně správně
jednoduchá sdělení

Komunikační žánry uplatňuje
v praktickém životě

Píše správně po stránce obsahové
i formální jednoduché komunikační
žánry

Vzkaz, adresa

Oznámení, pohled, dopis,
blahopřání, popis předmětu, události

Vyplňování poštovní poukázky,
pozvánka, oznámení, článek
pro školní časopis, popis věci a
osoby

OSV: Komunikace v různých
situacích

MEV: práce s dětskými časopisy,
stavba med.sdělení
EtV: Mezilidské vztahy

MEV: tvorba mediálního sdělení
pro školní časopis
EtV: Kreativita a iniciativa

Pozvánka, inzerát, dotazník,
objednávka, přihláška, popis osoby, děje, věci, činnosti, blahopřání, oznámení, líčení zážitků,
článek pro školní časopis
MEV: Vnímání medial. sdělení a
jejich stavba
EtV: Interpersonální a sociální
empatie

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
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OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
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UČIVO
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VÝSTUPY

Komunikační a slohová výchova
1.ročník
Vytvoří k obrázku jednoduchou
větu, vybere obrázky, které do
pohádky nepatří

2.ročník
Seřadí ilustrace dle dějové
posloupnosti jednoduché pohádky

3.ročník
Seřadí ilustrace podle dějové
posloupnosti a vypráví podle nich
jednoduchý příběh

Orientace ve známé pohádce dle
ilustrací

Vypravování jednoduché pohádky
s pomocí ilustrace

Obrázková osnova, sestavení
písemné osnovy

MEV: rozvoj slovní zásoby, výběr
slov

OSV: Rozvoj smyslového vnímání, MEV: výběr a kombinace slova
dovedností zapamatování.
s obrazem případně zvukem

4.ročník
5.ročník
Sestaví osnovu vyprávění a na
Sestaví osnovu vyprávění a na
jejím základě vytváří krátký mluve- jejím základě vytváří krátký
ný nebo písemný projev
mluvený nebo písemný projev
s dodržením časové posloupnosti
Heslovitá nebo obrázková osnova, Sestavování osnovy, vyprávění
obsah pohádky, vyprávění
podle osnovy, obrázková osnova
OSV: komunikace, verbální sdělení, kreativita
MEV: výběr a kombinace slov
Posuzuje úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení, rozlišuje
podstatné a okrajové informace v
textu vhodném pro daný věk

MEV: Identifikuje zákl. orientační
prvky v textu

Reklama a její znaky

Reklama

MEV: kritické čtení a vnímání

MEV: Interpretace vztahu medial.

Posuzuje úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení, rozlišuje
podstatné a okrajové informace
v textu vhodném pro daný věk,
podstatné inf. zaznamenává.
Vyhledávání údajů, doplňovaní
Doplňování textu, vyškrtávání
údajů, dovyprávění příběhu, porov- nepodstatných informací, osnova,
návání článků, přeformulování
textu
výtah, výpisek
OSV: cvičení smyslového vnímání MEV: Chápání podstaty medial.
soustředění pozornosti
sdělení
MEV: výběr a kombinace slov
Rozlišování druhů reklamy
Rozpoznává manipulativní
komunikaci v reklamě

ŠVP – Škola poznávání a aktivního zdravého pohybu
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1.ročník

2.ročník

3.ročník
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4.ročník
mediálního sdělení, hledání
rozdílů

5.ročník
sdělení a reality

Užívá jazyk podle komunikační
situace

Rozlišuje spisovnou a nespisovnou
výslovnost a vhodně ji užívá
podle komunikační situace

U lékaře, dopis, blahopřání,
bohatost vyjadřování

Nářečí, žákovský slang

OSV: komunikace v různých
situacích

MEV: Rozlišování zábavních
prvků ve sdělení
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1.ročník
Sestavuje z písmen jednoduchá
slova a ze slov jednoduché věty

2.ročník
Vyjmenuje a vyhledá krátké a
dlouhé samohlásky, dělí slova
na hlásky a slabiky

Analýza a syntéza slov

Hláskosloví – dělení samohlásek

3.ročník
Rozlišuje zvukovou a grafickou
podobu slova, člení slova na
hlásky, odlišuje krátké a dlouhé
samohlásky
Hláskosloví – dělení samohlásek

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

5.ročník

Vyhledává slova opačného
významu, přiřadí slovo nadřazené
k podřazeným slovům
Antonyma, slovo nadřazené a
podřazené

Porovnává významy slov, zvláště
slova opačného významu a slova
významem souřadná, nadřazená a
podřazená, vyhledá v textu
slova příbuzná, homonyma

Rozeznává a vyhledává slova
spisovná, nespisovná a citově
zabarvená

Porovnává významy slov, zvláště
slova stejného nebo podobného
významu a slova vícevýznamová

Slova citově zabarvená, spisovná
a nespisovná

Slova jednoznačná, mnohoznačná,
zabarvená, opozita, nadřazená,
souznačná, souřadná, podřazená

OSV: cvičení rozvoje schopností
smyslového vnímání
Porovnává a třídí slova podle
zobecněného významu – děj, věc

Porovnává a třídí slova podle
zobecněného významu – děj, věc,
okolnost, vlastnost

Slovesa, podstatná jména

Slovesa, podstatná jména,
příslovce, přídavná jména

Rozlišuje v základním tvaru
slovesa, podstatná jména a
předložky.

Rozlišuje slovní druhy v základním Užívá ve správných gramatických
tvaru
tvarech podstatná jména a
slovesa

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

4.ročník

OSV: kreativita, tvoření slov a vět

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

Jazyková výchova

Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky
správných tvarech ve svém
mluveném projevu
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2.ročník
Slovesa, podstatná jména,
předložky

3.ročník
Slovní druhy

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

Užívá v mluveném projevu správné Užívá v mluveném projevu správné
gramatické tvary podstatných jmen gramatické tvary podstatných
jmen, přídavných jmen a sloves
Podstatná jména – vyhledávání
osob, zvířat, věcí za pomocí
zájmen ten, ta, to

Skloňování podstatných jmen,
jmen a časování sloves

Spojuje spojkami jednoduché věty

Spojuje věty do jednodušších
souvětí vhodnými spojkami a
jinými
spojovacími výrazy

Vybere a vytvoří z jednoduchých

Odlišuje větu jednoduchou a

vět souvětí, souvětí rozloží navěty
jednoduché

souvětí, vhodně změní větu
jednoduchou v souvětí

Věta jednoduchá, souvětí,
schéma souvětí

Věta jednoduchá, souvětí,
spojovací výrazy

Věta jednoduchá, souvětí,
spojovací výrazy

do souvětí, spojuje slova

Věta jednoduchá, souvětí,
schéma souvětí

OSV: řešení problému

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

4.ročník
5.ročník
Skloňování pods.jmen podle vzoru, Slovní druhy ohebné a neohebné,
časování sloves
skloňování oheb.slov. druhů
OSV: komunikace, cvičení dovednosti zapamatování

PT

UČIVO

1.ročník
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Rozlišuje druhy vět, užívá správné
interpunkční znaménko za větou

Rozlišuje v textu druhy vět podle
postoje mluvčího a k jejich
vytvoření volí vhodné jazykové i
zvukové prostředky

Druhy vět, interpunkční znaménka

Druhy vět, melodie vět
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2.ročník

3.ročník

4.ročník

5.ročník

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

1.ročník
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Odůvodňuje a správně píše i/y po
Odůvodňuje a píše správně i/y po
tvrdých a měkkých souhláskách,
tvrdých, měkkých a obojetných
umí vyjmenovat obojetné slohlásky souhl. ve vyjmenovaných slovech

Aplikuje správně i/y ve slovech
po obojetných souhláskách

Píše správně i/y ve slovech po
obojetných souhláskách

Hláskosloví – tvrdé a měkké
souhlásky

Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova

Hláskosloví – tvrdé, měkké, obojetné souhlásky, vyjmenovaná
slova

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

OSV: cvičení dovednosti zapamatování
Na začátku věty píše velké
písmeno

Velká písmena

Píše velká písmena na začátku
věty a ve vlastních jménech osob,
zvířat, měst, odůvodňuje a správně
píše ú/ů, správně píše slabiky
dě,tě,ně, di,ti,ni v opisech a
přepisech
Vlastní podstatná jména, pravidla
psaní ú/ů, pravidla psaní slabik
dě,tě,ně, di,ti,ni

Odůvodňuje a píše správně dě, tě,
ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě, velká písmena na začátku věty a ve vlast.
jménech osob, zvířat, míst. poj.

Vlastní podstatná jména, slabiky
dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.

OSV: rozvoj smyslového vnímání
Rozpozná kořen slova, vytvoří
slova příbuzná.

Rozlišuje ve slově kořen, část
příponovou, předponovou a
koncovku

Stavba slova, předpony a tvarově
stejné předložky

Stavba slova, slovotvorný základ,
slova příbuzná, předpony

ŠVP – Škola poznávání a aktivního zdravého pohybu
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace
2.ročník

3.ročník

4.ročník
Postřehuje slova nespisovná a
vyvaruje se jejich užívání

5.ročník
Rozlišuje slova spisovná a jejich
nespisovné tvary

Slova spisovná a nespisovná

Spisovná a nespisovná slova,
hovorová čeština

OSV: cvičení smyslového
vnímání
EtV: Mezilidské vztahy a
komunikace
Vyhledává základní větné členypodmět a přísudek

EtV: Mezilidské vztahy a
komunikace

Stavba věty jednoduché

Vyhledává základní skladební
dvojici a v neúplné základní
skladební dvojici označuje základ
věty
Podmět, přísudek, shoda
přísudku s podmětem

Vyhledává a doplňuje vhodné
spojovací výrazy

Užívá vhodných spojovacích
výrazů, podle potřeby projevu
je obměňuje

Spojky, spojovací výrazy

Spojky, souvětí, věta jednoduchá
vztažná zájmena, příslovce

OČEKÁVA
NÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

1.ročník

44

Zvládá základní příklady
syntaktického pravopisu
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2.ročník

3.ročník

Správně používá párové souhlásky
na konci slova

Správně používá párové souhlásky
uprostřed a na konci slova

Párové souhlásky

Párové souhlásky

Vyjmenuje abecedu a řadí slova
podle prvního a druhého písmene

Vyjmenuje abecedu, řadí slova
podle 3. a dalšího písmene

Abeceda

Abeceda
OSV: cvičení dovednosti zapama
tování

PT

UČIVO

OČEKÁVA
NÉ
VÝSTUPY

PT

UČIV
O

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIV
O

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

1.ročník

Vyhledá slabikotvorné r,l

Vyhledávání samohlásek a
souhlásek, slabikotvorného r,l

4.ročník
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5.ročník
Věta holá, věta rozvitá, vyhledává
základní skladební dvojice,
různé podměty a přísudky
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Literární výchova

1.ročník
Přednáší jednoduché říkanky a
básničky

2.ročník
Čte a přednáší zpaměti
jednoduché básně

3.ročník
Čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty
přiměřené věku

Naslouchání a poslech literárních
textů

Přednes básně, zážitkové čtení

Přednes básně, poslech literárního
textu

MEV: výběr vhodných výrazových
prostředků

MEV: Kritické čtení - hodnotící
prvky ve sdělení.
Vyjadřuje, zda se mu text líbil či
nelíbil a zdůvodňuje proč

OSV: cvičení dovednosti zapamatování
Vyjadřuje své pocity z přečteného
textu

Rozlišuje kladné a záporné postavy, vyhledá ponaučení v bajce

Vyjadřuje své dojmy z četby a
zaznamenává je

Poslech literárních textů

Čtení textů, rozhovor

Pohádka, bajky

Reprodukce textu, líčení zážitků,
sestavuje osnovu textu

MUV: Multikulturalita - cizí
jazyky,
odbourávání předsudků vůči
jiným etnickým skupinám.
Odlišuje pohádku od básně,
příběh.

MV: hodnocení mezilidských
vztahů
EtV: Komunikace citů

MEV: hodnocení vlastností
pohádkových postav
EtV: Pozitivní hodnocení druhých

OSV: Pružnost nápadů, originalita
EtV: Přijetí vlastního rozhodnutí

Rozlišuje vyjadřování v próze a ve
verších, odlišuje pohádku od
ostatních vyprávění

Čte procítěně s prvky
uměleckého přednesu

Rozlišuje různé typy uměleckých
a neuměleckých textů

Pojmy: pohádka, báseň, hádanka,
říkanka

Pojmy: báseň, strofa, verš,
rozpočitadlo

Pojmy: režisér, herec, čtenář,
divadelní představení, spisovatel,
ilustrátor

Předčítání textu, recitace, texty
naučné, encyklopedie

Novinový článek, komiks, rýmy,
encyklopedie, odb.časopisy

MV: hodnocení vztahů mezi
pohádkovými bytostmi

EGS: Lidová slovesnost a zvyky
národů Evropy.
Dle pokynů učitele v textu

OSV: kreativita

OSV: Řešení samostatných úkolů

Rozlišuje pohádku a báseň.

OČ
EK
ÁV
AN
É
VÝ
ST
UP
Y

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

IV. 1.1.2.
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4.ročník

Pracuje tvořivě s literáráním textem Vede rozhovory o přečtených

5.ročník

Při jednoduchém rozboru
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PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

1.ročník
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2.ročník
vyhledává postavy, rýmy

3.ročník
podle pokynů učitele a podle svých
schopností

4.ročník
knihách, vyjadřuje své pocity
z četby

5.ročník
literárních textů používá elementární literární pojmy

Dramatizace, výtvarný doprovod
textu, rým

Dramatizace, volná reprodukce
textu

Čtenářský deník, využívání
školní knihovny, orientace v
knihovně
MEV: komunikace a spolupráce
v týmu
EtV: Interpersonální empatie
Tvořivě pracuje s literárním
textem, pokouší se o vlastní
tvorbu

Román, povídka, poezie, komiks,
pověst

Tvoří slovní křížovky, směrovky,
slovního hada

Tvoří články pro školní časopis,
skládá své první básně, vymýšlí
hádanky, rébusy
MEV: Vlastní tvorba pro školní
časopis
EtV: Kreativita a iniciativa

OSV: vzájemné poznávání se
ve skupině - třídě
EtV: Kreativita

MEV: vybírá výrazové prostředky
a kombinuje pro sdělení
EtV: Kreativita a iniciativa

MEV: Pěstování kritického přístupu, hodnotící prvky ve sdělení
Volně reprodukuje text podle
svých schopností, tvoří vlastní
literární text na dané téma
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PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

IV. 1.1.1.
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Komunikační a slohová výchova – 2. stupeň

6.ročník
Dorozumívá se jazyk. prostředky
vhodnými pro danou situaci,
odlišuje spis. a nespisovný projev,
vhodně používá spis. jazykové prostředky,
v mluveném projevu užívá verbálních a
nonverbálních prostředků řeči,
v mluveném projevu užívá verbálních a
nonverbálních prostředků řeči,
pokouší se odlišit ve čteném nebo
slyšeném textu fakta od názorů a
hodnocení.

8.ročník
Odlišuje spisovný a nespis. projev,
vhodně užívá spis. jazykové prostředky,
vzhledem ke komunikačnímu záměru
uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel,
vytvoří koherentní text s dodržením
pravidel mezivětného navazování,
využívá svých dosavadních poznatků o
jazyce a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu a k tvořivé
práci s textem nebo vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a osobních
zájmů,
využívá poznatky z krásné literatury a
filmu,
využívá znalosti z literární teorie,
vybere z lit. díla vhodný citát, který vhodně
charakterizuje literárního hrdinu.

9.ročník
Dorozumívá se kultivovaně, výstižně
jazykovými prostředky vhodnými pro
danou komunikační situaci
odlišuje spis. a nespis. projev,
vhodně užívá spis. jazykové prostředky,
vzhledem ke komunikačnímu záměru
uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel,
vytvoří koherentní text s dodržením
pravidel mezivětného navazování,
využívá svých dosavadních poznatků o
jazyce a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu a k tvořivé
práci s textem nebo i k vlastnímu
tvořivému psaní na základě svých dispozic
a osobních zájmů.

Vypravování v běžné komunikaci
(ve stylu prostě sdělovacím)

7.ročník
Dorozumívá se kultivovaně a výstižně
jazyk. prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci,
odlišuje spis. a nespis. projev,
vhodně užívá spis. jazykové prostředky,
vzhledem ke komunikačnímu záměru
uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel,
vytvoří koherentní text s dodržením
pravidel mezivětného navazování,
využívá svých dosavadních poznatků o
jazyce a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu ,
pokouší se odlišit ve čteném nebo
slyšeném textu fakta od názorů a
hodnocení,
pokouší se odlišit fakta pomocí otázek
nebo porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji.
Vypravování v běžné komunikaci
(ve stylu prostě sdělovacím)

Charakteristika
literárních a filmových hrdinů

Vypravování ( v běžné komunikaci
a v umělecké oblasti)

OSV 2.3.
EGS 1.
ENV 1.
EtV- jazyk a jazyková komunikace

Vko – vnitřní svět člověka
OSV 2.3.
EGS 1.
EtV-jazyk a jazyková komunikace

Vko
OSV – 1.1.
MEV – 2.1.
EtV- jazyk a jazyková komunikace

Vko – vnitřní svět člověka
Etv- jazyk a jazyková komunikace

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
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6.ročník
Dorozumívá se kultivovaně,
výstižně a vhodně využívá spis. jazykové
prostředky vzhledem ke komunikačnímu
záměru mluvčího,
využívá svých dosavadních poznatků o
jazyce a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu,
reprodukuje náležitě věcný text,
odlišuje spis. a nespis. projev,
dodržuje pravidla mezivětného navazování,
učí se správnému písemnému projevu a
tvořivé práci s textem.

7.ročník
Dodržuje pravidla mezivětného
navazování,
rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení,
dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
odlišuje spisovný a nespisovný projev.

8.ročník
Dodržuje pravidla mezivětného
navazování,
rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení,
dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
odlišuje spis. a nespis. projev.

9.ročník
Vhodně užívá spis. jazykové prostředky
vzhledem ke komunikačnímu záměru
mluvčího,
vystihuje osobní vztah k popisované
skutečnosti,
využívá své znalosti z literární teorie
(metafora, metonymie, personifikace).

Popis statický (předmět, osoba),
popis dynamický (děje, pracovního
postupu)

Popis uměleckých děl,
subjektivně zabarvený popis (líčení)

Subjektivně zabarvený popis (líčení)

Popis a charakteristika

F, Př – popis pokusu
Vko – naše škola, obec, vlast

Vko
Vv – vnímání uměleckého díla

Vko
Vv – vnímání uměleckého díla

Vko – kulturní život

Uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel,
využívá svých dosavadních poznatků o
jazyce a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu,
odlišuje spisovný a nespisovný projev.

Učí se sebehodnocení,
dodržuje pravidla mezivětného navazování,
rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení,
odlišuje spisovný a nespisovný projev.

Zachycuje nejdůležitější a nejzajímavější
myšlenky daného textu,
výstižně a s přehledem zpracovává text,
využívá základy studijního čtení –
vyhledává klíčová slova, formuluje
základní myšlenky textu,
vytvoří osnovu, výpisky nebo výtah z
přečteného textu,
samostatně připraví a s oporou o text
přednese referát.

Dopis osobní (soukromý),
dopis úřední,
telegram, SMS, e-mail

Charakteristika

Výklad, výtah

OSV 1.2.,2.2.
Uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel,
vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování,
využívá svých dosavadních poznatků o
jazyce a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu s
používáním mezivětného členění.

Tiskopisy
Životopis
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6.ročník

7.ročník
Vko – sebehodnocení, vztahy mezi lidmi
OSV 1.2.
OSV 2.1.

Dorozumívá se kultivovaně a výstižně,
vhodně užívá spis.jazykové prostředky,
vzhledem ke komunikačnímu záměru
mluvčího odlišuje ve čteném nebo
slyšeném textu fakta od názorů a
hodnocení,
vyhledává klíčová slova v textu,
pokouší se formulovat hlavní myšlenky
textu,
učí se spolupráci a komunikaci při
vytváření textu.
Administrativní a publicistické útvary:
zpráva a oznámení,
Inzerát, objednávka
Vko – kulturní život

8.ročník
Inf – metody a nástroje vyhledávání
informací
MEV – 1.2.,1.3.
ENV – 2.
Vko – lidské vztahy
(OSV – 1.4., 1.5., 2.2. EGS 2.)

MEV 1.2., MEV 2.1.
MEV 1.3.

9.ročník
Vko

Uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel,
vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování,
využívá svých dosavadních poznatků o
jazyce a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu.

Inf – zpracování textových informací
MEV – 1.2.,1.3.
Odlišuje spis. a nespis. projev,
Zachycuje nejdůležitější a nejzajímavější
vhodně užívá spis. jazykové prostředky
myšlenky daného textu,
vzhledem ke komunikačnímu záměru,
výstižně a s přehledem zpracovává text,
v mluveném projevu připraveném i
využívá základy studijního čtení –
improvizovaném vhodně užívá verbálních, vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní
nonverbálních a paralingválních prostředků myšlenky textu, vytvoří osnovu, výpisky
řeči,
nebo výtah z přečteného textu, samostatně
hodnotí aktuální společenské jevy a
připraví a s oporou o text přednese referát.
uplatňuje své názory a osobní postoj.

Životopis

Úvaha

Výklad, výtah

Vko

MEV, EVVO, EGS

Inf – metody a nástroje vyhledávání
informací
MEV – 2.1.

PT
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Vko
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Vko

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
UČI
VO
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6.ročník
Zachycuje nejdůležitější a nejzajímavější
myšlenky daného textu,
výstižně a přehledně zpracovává text,
využívá základy studijního čtení –
vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní
myšlenky textu, vytvoří osnovu, výpisky
nebo výtah z přečteného textu.

7.ročník
Dorozumívá se kultivovaně a výstižně
jazykovými prostředky vhodnými pro
danou situaci,
odlišuje spisovný a nespisovný projev,
vhodně užívá spis. jazykové prostředky
vzhledem ke komunikačnímu záměru
mluvčího,
uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel.

8.ročník
Dorozumívá se kultivovaně a výstižně,
odlišuje spisovný a nespis. projev,
vhodně užívá spis. jazykové prostředky
vzhledem ke komunikačnímu záměru
mluvčího,
využívá zásad komunikace a pravidel
dialogu,
vhodně užívá verbálních, nonverbálních a
paralingválních prostředků řeči,
uplatňuje své názory a osobní postoj.

9.ročník
Odlišuje spis. a nespis. projev,
vhodně užívá spis. jazykové prostředky
vzhledem ke komunikačnímu záměru,
v mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně užívá verbálních,
nonverbálních a paralingválních prostředků
řeči,
hodnotí aktuální společenské jevy,
uplatňuje své názory a osobní postoj.

Osnova,výpisky,výtah

Žádost, pozvánka

Projevy mluvené

Vko, Inf
MEV 1.2.,1.3.
MEV 2.1.

Vko
Hv – hlasová hygiena
OSV 1.3.

Úvaha
(úvahové postupy
uplatnění úvahy v různých stylech)
MEV, EVVO, EGS

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
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Dorozumívá se kultivovaně,
odlišuje spisovný a nespis.projev,
vhodně užívá spis. jaz. prostředky,
využívá zásad komunikace a pravidel
dialogu,
uplatňuje své názory a osobní postoj.

Zachycuje nejdůležitější a nejzajímavější
myšlenky daného textu,
výstižně a s přehledem zpracovává text
využívá základy studijního čtení –
vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní
myšlenky textu, vytvoří osnovu, výpisky
nebo výtah z přečteného textu.

Mluvený projev

výpisky, výtah

Vko
Odlišuje spis. a nespis. projev,
vhodně užívá spis. jazykové prostředky
vzhledem ke komunikačnímu záměru,
v mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně užívá verbálních,
nonverbálních a paralingválních prostředků
řeči,
zapojí se do diskuse, řídí ji a využívá zásad
komunikace a pravidel dialogu,
dobře se orientuje v daném tématu,
využívá vhodně ustálených obratů,
vyvaruje se užívání frází a stálého
opakování nadbytečných slov a rušivých
gest,
vhodně užívá prostředků uměleckého stylu.
Proslov
Diskuse
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PT
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PT

6.ročník
Vko
Hv – hlasová hygiena
OSV 1.3.

7.ročník
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8.ročník

9.ročník

Inf – metody a nástroje vyhledávání
informací

MEV
Vko

Dorozumívá se kultivovaně,
odlišuje spisovný a nespis. projev,
využívá zásad komunikace a pravidel
dialogu,
v mluveném projevu užívá verbálních a
nonverbálních prostředků řeči,
uplatňuje své názory a osobní postoj.

Uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel,
vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování,
využívá svých dosavadních poznatků o
jazyce a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu s
používáním mezivětného členění,
odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu
fakta od názorů a hodnocení,
ověřuje fakta pomocí otázek nebo
porovnáváním s dostupnými informačními
zdroji,
rozpoznává manipulativní komunikaci
v masmédiích a zaujímá k ní kritický
postoj.
Zpravodajské útvary
Úvahové útvary
Přechodné útvary
Vko, D
Inf – zpracování textových informací
MEV – 1.2.,1.3.

projevy mluvené

Hv – hlasová hygiena
OSV 1.1.
OSV 1.3.
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6.ročník

7.ročník

8.ročník
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9.ročník
Dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
odlišuje spisovný a nespis. projev,
vhodně užívá spis. jazykové prostředky
vzhledem ke komunikačnímu záměru,
využívá zásad komunikace a pravidel
dialogu,
v mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně užívá verbálních,
nonverbálních a paralingválních prostředků
řeči,
uplatňuje své názory a osobní postoj.
Projevy mluvené

Vko
Hv – hlasová hygiena
OSV 1.1., 1.3.,1.4., 1.5., 2.2.
ENV 2.,4.,3.
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OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Jazyková výchova – 2. stupeň
6.ročník
Rozliší spisovný jazyk od dialektu a
obecné češtiny,
seznámí se s jazykovou normou,
samostatně pracuje s jazykovými
příručkami.

7.ročník
Správně třídí slovní druhy,
tvoří spisovné tvary a vhodně je užívá v
jednotlivých komunikačních situacích.

8.ročník
Samostatně pracuje s jazykovými
příručkami (PČP, SSČ atd.),
rozliší spisovný jazyk, nářečí a obec.
češtinu, je schopen je správně použít,
zdůvodní jejich užití,
rozliší jednotlivé jazykovědné disciplíny,
samostatně pracuje s jazykovými
příručkami.

9.ročník

Rozvrstvení národního jazyka
Nauka o jazyce
Jazyk a jeho složky
Jazykový systém
Nářečí,obecná čeština
Jazykové příručky

Ohebné slovní druhy:
vztažné zájmeno jenž,
slovesný rod
Neohebné slovní druhy:
příslovce (stupňování),
spřežky,
předložky,
spojky ( podřadící, souřadící),
částice,
citoslovce

Útvary Čj a jazyková kultura
Čeština – jazyk slovanský

Vývoj českého jazyka
Útvary českého jazyka

Vko,Z, D, Cj,
EGS 1.
MKV 4.

Cj
OSV 1.1.,1.4.,1.5.
MEV 2.2.

D, Z,VkO, MEV, OSV

Správně zachází se zvukovou podobou
jazyka,
spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná
cizí slova.

Samostatně pracuje se slovníky a
jazykovými příručkami,
rozlišuje a příklady dokládá
způsoby obohacování slovní zásoby
a zásad tvoření slov,
rozpozná přenesená pojmenování.

Vko
D
Z
EGS 1.
Rozlišuje a příklady dokládá
způsoby obohacování slovní zásoby
a zásad tvoření slov,
rozpozná přenesená pojmenování.

Rozliší základní
znaky různých období vývoje češtiny.

Samostatné pracuje s jazykovými
příručkami,
zvládá pravopis lexikální, slovotvorný a
morfologický.
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Zvuková stránka jazyka
Spisovná výslovnost
Hláskosloví
Důraz, tempo, pauza
Přízvuk hlavní a vedlejší

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
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7.ročník

8.ročník

Slovní zásoba a způsoby jejího
obohacování

Slovní zásoba a tvorba slov – opakování
Slova přejatá, jejich výslovnost a pravopis

Cj
OSV 1.1.,1.4.,1.5.
MEV 2.2.

Cj
D
Vko
Z

Náležité rozliší slovní druhy,
vytváří spisovné tvary slov,
rozliší základní významové vztahy,
rozliší gramatické jednotky ve větě a
souvětí.

Tvoří spisovné tvary
a vhodně je používá v jednotlivých
komunikačních situacích.

Správně třídí slovní druhy,
tvoří spisovné tvary a vhodně je užívá v
jednotlivých komunikačních situacích,
spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná
cizí slova.

Tvarosloví a stavba slova

Slovo a jeho význam:
synonyma,
homonyma,
termíny

Skloňování obecných jmen přejatých
Skloňování cizích vlastních jmen
Slovesný vid

PT
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6.ročník
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9.ročník

Hláskosloví
Spisovná výslovnost
Zvuková stránka věty

MEV,OSV, Hv, Př
Rozlišuje příklady a zásady tvoření slov,
rozpoznává přenesená pojmenování,
využívá poznatky o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému písemnému
projevu a k tvořivé práci s textem nebo i
k vlastnímu tvořivému psaní na základě
svých dispozic a osobních zájmů.

Stavba slova a slovotvorba
Pravopis
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6.ročník
Slovní druhy:
podstatná jména konkrétní, abstraktní,
hromadná, pomnožná, látková,
podstatná jména osobní a místní,
přídavná jména tvrdá a měkká,
přídavná jména přivlastňovací, jmenné
tvary přídavných jmen,
přídavná jména odvozená od jmen
zakončených na –s/-c,
stupňování přídavných jmen,
zájmena – ten, náš,on, ona, ono, můj, tvůj,
svůj, její,
číslovky a jejich skloňování,
slovesa – tvary podmiňovacího způsobu
času minulého a přítomného,
slovotvorný základ, přípona, předpona
slova příbuzná,
zdvojené hlásky

8.ročník

9.ročník
Tvoření slovesných tvarů z kmene
přítomného a minulého
Přehled slovesných vzorů a výcvik v
užívání spisovných tvarů
využití různých slovesných tvarů
Slovesné třídy a vzory

MEV, D, OSV

OSV 1.5., 2.3
VDO 3.
MEV 2.2.

MEV, OSV

Zvládá pravopis lexikální
slovotvorný a morfologický
ve větě jednoduché a méně
složitých souvětích.

Rozliší významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a souvětí,
učí se zvládat pravopis syntaktický v méně
složitých souvětích.

Zvládá pravopis syntaktický ve větě
jednoduché a v méně složitých souvětích,
rozliší druhy vět v souvětí,
využívá znalosti o větě při tvorbě
jazykových projevů.

Správně používá významy
mnohoznačných slov.

Skupiny hlásek bě/bje, vě/vje, mně/mě,
předložky s/z, předpony s-/z-/vz-,
i/y po obojetných souhláskách,
i/y v koncovkách podst., příd. jmen,
zájmen a číslovek,
i/y ve shodě podmětu s přísudkem,
pravopis velkých písmen

Stavba věty,
věty jednočlenné, dvojčlenné a větné
ekvivalenty,
rozvíjející větné členy
(přívlastek, předmět, přísl.určení,doplněk),
významové poměry pouze mezi větnými
členy

Zápor,
významové poměry mezi větami
vedlejšími a hlavními,
souvětí podřadné a souřadné,
souřadně spojené vedlejší věty,
druhy vedlejších vět,
složité souvětí

Slova jednoznačná a mnohoznačná,
Synonyma,
Homonyma,
termíny

PT
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7.ročník
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PT

6.ročník

7.ročník
MEV, OSV, VkO

MEV, OSV

Aplikuje základní zásady stavby věty,
rozpoznává jednotlivé větné členy.

Zvládá pravopis lexikální,
slovotvorný a morfologický,
rozezná jednotlivé RVČ, větu
jednočlennou, dvojčlennou a ekvivalent,
prohloubí si znalosti o ZSD,
rozezná významové poměry mezi VČ.

Dokáže správně vytvořit a používat zápor
ve větě,
rozliší jednotlivé vedlejší věty na základě
prohloubení učiva o VČ,
rozliší souvětí souřadné a podřadné
Seznámí se se stavbou složitého souvětí.

Skladba:
věta holá a rozvitá,
věta jednoduchá a souvětí,
přímá řeč
MEV

Pravopis velkých písmen
Opakování a procvičování pravopisu

PT
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MEV, OSV

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
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Rozliší větu holou a rozvitou,
Rozezná větu a souvětí
Dokáže správně použít a zapsat přímou řeč.

8.ročník
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9.ročník
naukové předměty
MEV, OSV
Zvládá pravopis lexikální,
slovotvorný a morfologický,
správně třídí slovní druhy
tvoří spisovné tvary a vhodně je užívá v
jednotlivých komunikačních situacích.
Ohebné a neohebné slovní druhy
Přechodníky

MEV

MEV, OSV, D
Velmi dobře zvládá pravopis syntaktický
ve větě jednoduché a ve složitých
souvětích,
rozliší druhy vět v souvětí a je používá,
využívá znalosti o větě při tvorbě
jazykových projevů,
rozliší významové vztahy gramatických
jednotek ve větě jednoduché i v souvětí.
Skladba
samostatný větný člen
osamostatněný větný člen
elipsa
vsuvka
MEV, OSV
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IV. 1.1.2.

Literární výchova – 2. stupeň

6.ročník
Rozlišuje uměleckou hodnotu textu,
svůj názor dokáže doložit.

7.ročník
Rozeznává základní literární směry a
jejich představitele v české a světové
literatuře,
rozpozná základní rysy výrazného
individuálního stylu autora,
formuluje dojmy (ústně i písemně) z
vlastní četby, návštěvy divadla nebo kina
pokusí se uceleně reprodukovat přečtený
text, jednoduše popíše jeho strukturu,
jazyk literárního díla a jeho smysl,
porovná různá ztvárnění téhož námětu v
literárním, dramatickém a filmovém
zpracování,
snaží se vyhledávat informace v různých
typech katalogů, v knihovně a jiných
informačních zdrojích.

8.ročník
Rozlišuje základní literární směry a jejich
představitele v české a světové literatuře,
rozpoznání základní rysy výrazného
individuálního stylu autora
formuluje dojmy (ústně i písemně) z
vlastní četby, návštěvy divadla nebo kina
uceleně reprodukuje text, jednoduše
popsat jeho strukturu, jazyk literárního
díla a jeho smysl,
porovnává různá ztvárnění téhož námětu v
literárním, dramatickém a filmovém
zpracování,
vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně a jiných
informačních zdrojích.

Úvod do literatury
Základní literární druhy a žánry
Literatura umělecká a konzumní

Základní literární druhy a žánry
Povídka
Román ( historický, dobrodružný,
detektivní)
Drama ( renesanční a soudobé)
Stěžejní díla poezie

Hlavní vývojová období české
a světové literatury:
středověká literatura
humanismus a renesance
baroko
klasicismus
osvícenství
romantismus
národní obrození
kritický realismus
česká literatura ve 2. polovině 19 století
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9.ročník
Rozlišuje základní literární směry,
porovná je i jejich funkci a uvede jejich
výrazné představitele v české a světové
literatuře,
rozpozná základních rysů výrazného
individuálního stylu autora,
formuluje dojmy (ústně i písemně) z
vlastní četby, návštěvy divadla nebo kina,
uceleně reprodukuje text,
jednoduše popíše jeho strukturu, jazyk
literárního díla a jeho smysl,
porovnává různá ztvárnění téhož námětu v
literárním, dramatickém a filmovém
zpracování,
rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní,
svůj názor doloží argumenty,
vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně a jiných
informačních zdrojích,
tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených
znalostí základů lit.teorie.
Hlavní vývoj.období české
a světové literatury:
česká a světová literatura od 2.pol.19.st
do 2.pol.století 20.
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6.ročník

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

PT

OSV, EGS,

Rozlišuje jednotlivé literární žánry,
porovnává je, uvede jejich významné
představitele,
na základě osvojených znalostí se pokusí
vytvořit vlastní text,
porovnává různá ztvárnění téhož námětu v
literárním, dramatickém a filmovém
zpracování,
uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk
lit.díla.
Základní literární druhy a žánry:
poezie, próza, drama
bajka
epos
báje, pověst
legenda
romance, balada, pohádka
D,Z, Hv, Vv, OSV, EGS, MEV

7.ročník
D, Z, Hv, Vv, Cj,
OSV 1.1.,1.4.,2.2.,3.
VDO 2.,4., EGS 1.
MKV 2.,5., MEV 1.1.,1.2

8.ročník
D, Z, Hv, Vv, Cj,
OSV 1.1.,1.4.,2.2.,3
VDO 2.,4., EGS 1.
MKV 2.,5., MEV 1.1.,1.2
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9.ročník
OSV, MEV, D, Vv
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Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace
IV. 1.2.

Cizí jazyk – anglický jazyk

IV. 1.2.0.

Charakteristika předmětu:
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Obsahové, časové a organizační vymezení – 1. stupeň
ročník
hodinová dotace

III.
3

IV.
3

V.
3

Vzdělávání v tomto předmětu:









směřuje k základnímu zvládnutí jednoduchých jazykových jevů v anglickém jazyce pro dorozumívání
seznamování se se základními reáliemi anglicky mluvících zemí
vede k využívání různých zdrojů informací – např. slovníky, encyklopedie, katalogy, časopis, internetové stránky pro rozšiřování znalostí a
dovedností potřebných pro další vývoj
vede žáky k aktivní činnosti při tvorbě samostatných projektů
dává žákům prostor pro rozvíjení dramatických schopností zejména při konverzaci v cizím jazyce
výuka předkládá žákům základní gramatické jevy
vede žáky k pochopení cizojazyčných kultur, prohlubuje v nich toleranci k nim a je důležitou součástí komunikace mezi nimi
výuka je založena na modelu britské angličtiny,

Vyučovací předmět anglický jazyk je úzce spjat s vyučovacími předměty český jazyk, zeměpis, dějepis, výchova k občanství. V předmětu se realizují
tematické okruhy těchto průřezových témat:
 osobnostní a sociální výchova ( OSV )
 výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech ( EGS )
 multikulturní výchova ( MV )
 mediální výchova ( MEV )
 etická výchova ( EtV )

Formy realizace tohoto předmětu
Předmět je realizován v jazykových učebnách a při rozdělení početných skupin i ve třídách . Využívá výukových programů na interaktivních tabulích,
počítačovou učebnu, audio a video techniku i řadu speciálních pomůcek
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení

















Učitel vybírá a předkládá žákům vhodné texty a gramatická cvičení a rozvíjí jejich slovní zásobu – kompetence k učení
Učitel pečlivě sleduje komunikační schopnosti žáků v anglickém jazyce, klade důraz na správnou výslovnost a porozumění poslechu- kompetence
k učení a komunikační
Učitel připravuje pro žáky soutěže,, které je motivují k zájmu o studium jazyka
Učitel zadává žákům projekty k reáliím anglicky mluvících zemí i dalším tématům
Učitel dbá na mezipředmětové vztahy, zejména s předměty dějepis, zeměpis, výchova k občanství, literatura, výtvarná a hudební výchova
Učitel doplňuje výuku reáliemi anglicky mluvících zemí, jejich historií , současností, kulturou, zvyky a tradicemi
Učitel předkládá žáku různé způsoby osvojování si učiva
Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu učitel – žák, žák – žák
Učitel dodržuje přestávky a vyuč.hodiny, dává žákům prostor k regeneraci sil
Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů
Učitel důsledně dbá plnění zadaných úkolů
Učitel dbá na propojení získaných vědomostí s praktickým životem
Učitel je žákům partnerem
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi o svých chybách, hledání cest nápravy
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel dává žákům k dispozici širokou škálu informačních zdrojů dle možností školy

Kompetence k řešení problémů









Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi o svých chybách, hledání cest nápravy
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel dává žákům k dispozici širokou škálu informačních zdrojů dle možností školy
Učitel vede žáky k aktivnímu vyhledávání problému, jeho pojmenování a k odhalení cesty řešení
Učitel vede žáky k otevřené diskusi k problému a k plné odpovědnosti za jeho řešení
Učitel vede žáky k soustavnému sebevzdělávání se
Učitel rozvíjí u žáků strategické myšlení
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Učitel dává prostor pro práci samostatnou, ve dvojích i skupinách, nebrání žákům ve vzájemné pomoci

Kompetence komunikativní










Učitel je žákům partnerem a vede je k otevřené diskusi - naslouchání
Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů
Učitel vede žáky k využívání různých informačních zdrojů
Učitel při práci s textem a obrazem rozvíjí: dialog o přečteném, hledání klíčových informací, čtení s porozuměním
Učitel vede žáka k vyjádření myšlenky chronologicky a logicky i jazykově správně
Učitel rozvíjí u žáků kultivovaný projev důsledným opravováním a napomínáním
Učitel klade otázky a vyžaduje odpovídání celou větou podle stanovených gramatických struktur anglického jazyka
Učitel dramatickými činnostmi umožňuje žákům propojit mluvu s řečí těla, gesty, mimiko

Kompetence sociální a personální









Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel zařazuje různé formy organizace práce – dvojice, skupina, třída
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi
Učitel je žákům partnerem
Učitel společně s žáky buduje ve třídě pozitivně naladěnou atmosféru a vytváří esteticky hodnotné prostředí
Učitel důsledně oslovuje všechny žáky jmény a vyžaduje toto oslovování i od žáků
Učitel po ukončení činnosti vždy vyhodnotí její průběh, chování žáků
Učitel dává žákům prostor k prezentaci svých schopností a dovedností

Kompetence občanské






Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi
Učitel je žákům partnerem
Učitel důsledně oslovuje všechny žáky jmény a vyžaduje toto oslovování i od žáků
Učitel ve spolupráci s žáky vypracovává pravidla komunikace ve třídě a důsledně vyžaduje jejich dodržování, pravidla jsou vyvěšená na viditelném
místě
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Učitel společně s žáky buduje ve třídě pozitivně naladěnou atmosféru a vytváří esteticky hodnotné prostředí
Učitel pružně reaguje na negativní projevy chování ve třídě a pozitivní projevy vyzdvihuje
Učitel seznamuje žáky s různými etniky a odlišnostmi v jejich životním stylu
Učitel důsledně vyžaduje nápravu škod, které žák úmyslně způsobí druhé osobě a omluvu

Kompetence pracovní










Učitel důsledně vyžaduje dodržování pravidel bezpečného chování
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel důsledně dbá plnění zadaných úkolů
Učitel zařazuje různé formy práce a v různém prostředí
Učitel dává prostor pro práci samostatnou, ve dvojicích i skupinách, nebrání žákům ve vzájemné pomoci
Učitel dává žákům prostor k prezentaci svých schopností a dovedností, zadává dobrovolné úkoly
Učitel společně s žáky hledají vhodný způsob splnění zadaného úkolu
Učitel prezentuje práci žáků v prostorách třídy i školy
Učitel vyžaduje po žákovi zhodnocení své práce i ostatních spolužáků
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Obsahové, časové a organizační vymezení – 2. stupeň
ročník
hodinová dotace
hodinová dotace třídy s rozšířenou výukou Tv

VI.
3
3

VII.
3
3

VIII.
3
3

IX.
3
3

Vzdělávání v tomto předmětu:










směřuje k zvládnutí základních jazykových jevů v anglickém jazyce pro dorozumívání v ústní i písemné podobě
k osvojování a rozvíjení konverzačních schopností i práci s cizojazyčným textem
seznamování se s reáliemi anglických mluvících zemí
vede k využívání různých zdrojů informací – např. slovníky, encyklopedie, katalogy, časopis, internetové stránky pro rozšiřování znalostí a
dovedností potřebných pro další vývoj
vede žáky k aktivní činnosti při tvorbě samostatných projektů
dává žákům prostor pro rozvíjení dramatických schopností zejména při konverzaci v cizím jazyce
výuka navazuje na gramatiku 1. stupně a dále ji rozvíjí
vede žáky k pochopení cizojazyčných kultur, prohlubuje v nich toleranci k nim a je důležitou součástí komunikace mezi nimi
výuka je založena na modelu britské angličtiny, seznamuje žáky také s výrazy angličtiny americké, s výrazy a frázemi, které se v angličtině jako
živém jazyku nově vyskytují

Vyučovací předmět Anglický jazyk je úzce spjat s vyučovacími předměty český jazyk, zeměpis, dějepis, výchova k občanství
V předmětu se realizují tematické okruhy těchto průřezových témat:
 osobnostní a sociální výchova ( OSV )
 výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech ( EGS )
 multikulturní výchova ( MV )
 mediální výchova ( MEV )
 etická výchova ( EtV )

Formy realizace tohoto předmětu
Předmět je realizován v jazykových učebnách a při rozdělení početných skupin i ve třídách . Využívá výukových programů na interaktivních tabulích,
počítačovou učebnu, audio a video techniku i řadu speciálních pomůcek
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení

















Učitel vybírá a předkládá žákům vhodné texty a gramatická cvičení a rozvíjí jejich slovní zásobu
Učitel pečlivě sleduje komunikační schopnosti žáků v anglickém jazyce, klade důraz na správnou výslovnost a porozumění poslechu
Učitel připravuje pro žáky soutěže, olympiádu i konverzační soutěže, které je motivují k zájmu o studium jazyka
Učitel zadává žákům projekty k reáliím anglicky mluvících zemí i aktuálním událostem, které je seznamují s historií, literaturou, uměním i
zeměpisem těchto zemí, organizuje pracovní skupiny – multikulturní výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, oblast
Umění a kultura
Učitel dbá na mezipředmětové vztahy, zejména s předměty dějepis, zeměpis, výchova k občanství, literatura, výtvarná a hudební výchova
Učitel doplňuje výuku reáliemi anglicky mluvících zemí, jejich historií , současností, kulturou, zvyky a tradicemi – multikulturní výchova, myšlení
v globálních souvislostech,
Učitel předkládá žáku různé způsoby osvojování si učiva
Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu učitel – žák, žák – žák
Učitel dodržuje přestávky a vyuč.hodiny, dává žákům prostor k regeneraci sil
Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů
Učitel důsledně dbá plnění zadaných úkolů
Učitel dbá na propojení získaných vědomostí s praktickým životem
Učitel je žákům partnerem
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi o svých chybách, hledání cest nápravy
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel dává žákům k dispozici širokou škálu informačních zdrojů dle možností školy

Kompetence k řešení problémů







Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi o svých chybách, hledání cest nápravy
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel dává žákům k dispozici širokou škálu informačních zdrojů dle možností školy
Učitel vede žáky k aktivnímu vyhledávání problému, jeho pojmenování a k odhalení cesty řešení
Učitel vede žáky k otevřené diskusi k problému a k plné odpovědnosti za jeho řešení
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Učitel vede žáky k soustavnému sebevzdělávání se
Učitel rozvíjí u žáků strategické myšlení
Učitel dává prostor pro práci samostatnou, ve dvojích i skupinách, nebrání žákům ve vzájemné pomoci

Kompetence komunikativní










Učitel je žákům partnerem a vede je k otevřené diskusi - naslouchání
Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů
Učitel vede žáky k využívání různých informačních zdrojů
Učitel při práci s textem a obrazem rozvíjí: dialog o přečteném, hledání klíčových informací, čtení s porozuměním
Učitel vede žáka k vyjádření myšlenky chronologicky a logicky i jazykově správně
Učitel rozvíjí u žáků kultivovaný projev důsledným opravováním a napomínáním
Učitel klade otázky a vyžaduje odpovídání celou větou podle stanovených gramatických struktur anglického jazyka
Učitel dramatickými činnostmi umožňuje žákům propojit mluvu s řečí těla, gesty, mimiko

Kompetence sociální a personální









Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel zařazuje různé formy organizace práce – dvojice, skupina, třída
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi
Učitel je žákům partnerem
Učitel společně s žáky buduje ve třídě pozitivně naladěnou atmosféru a vytváří esteticky hodnotné prostředí
Učitel důsledně oslovuje všechny žáky jmény a vyžaduje toto oslovování i od žáků
Učitel po ukončení činnosti vždy vyhodnotí její průběh, chování žáků
Učitel dává žákům prostor k prezentaci svých schopností a dovedností

Kompetence občanské





Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi
Učitel je žákům partnerem
Učitel důsledně oslovuje všechny žáky jmény a vyžaduje toto oslovování i od žáků
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Učitel ve spolupráci s žáky vypracovává pravidla komunikace ve třídě a důsledně vyžaduje jejich dodržování, pravidla jsou vyvěšená na viditelném
místě
Učitel společně s žáky buduje ve třídě pozitivně naladěnou atmosféru a vytváří esteticky hodnotné prostředí
Učitel pružně reaguje na negativní projevy chování ve třídě a pozitivní projevy vyzdvihuje
Učitel seznamuje žáky s různými etniky a odlišnostmi v jejich životním stylu
Učitel důsledně vyžaduje nápravu škod, které žák úmyslně způsobí druhé osobě a omluvu

Kompetence pracovní
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Učitel důsledně vyžaduje dodržování pravidel bezpečného chování
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel důsledně dbá plnění zadaných úkolů
Učitel zařazuje různé formy práce a v různém prostředí
Učitel dává prostor pro práci samostatnou, ve dvojicích i skupinách, nebrání žákům ve vzájemné pomoci
Učitel dává žákům prostor k prezentaci svých schopností a dovedností, zadává dobrovolné úkoly
Učitel společně s žáky hledají vhodný způsob splnění zadaného úkolu
Učitel prezentuje práci žáků v prostorách třídy i školy
Učitel vyžaduje po žákovi zhodnocení své práce i ostatních spolužáků
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IV. 1.2.1.
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Učební plány – jazyk anglický

3. ročník
Očekávané výstupy
osvojí si jednoduchou základní slovní zásobu
dokáže pojmenovat věci kolem sebe
počítá do dvanácti, označí barvy
dokáže číst slovíčka a nejjednodušší fráze se správnou
výslovností
dokáže slovíčka přepsat
rozumí slovní zásobě při jejím poslechu

Učivo
pozdravy, barvy, čísla, podstatná jména
slovní a početní hry a soutěže
nácvik výslovnosti

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
ČJ psaní a čtení
M čísla
Vv barvy, úprava zápisů
HV přízvuk, intonace
Rozumová výchova – zapamatování
Osobnostní výchova – aktivita při hrách, procvičování
Etická výchova – pravidla komunikace

Metody, formy, nástroje, pomůcky:
obrazové plakáty, sety k procvičování slovní zásoby, interaktivní tabule, audiovizuální technika, hračky a hry, jednoduché samostatné projekty

4. ročník
Očekávané výstupy
osvojí si jednoduchou slovní zásobu, dokáže pojmenovat
věci kolem sebe
dokáže počítat do sta
dokáže se představit
v jednoduchých větách používá slovesa to be a to have got
dokáže číst jednoduché věty se správnou výslovností
osvojí si anglickou abecedu a dokáže vyhláskovat známá
slovíčka
používá nejjednodušší gramatické jevy
dokáže stručně odpovídat na jednoduché otázky, rozumí
pracovním pokynům učitele
dokáže napsat jednoduchou větu, píše správně slovíčka
rozumí poslechu jednoduchých vět, slovíček a písniček
dokáže vést přiměřenou konverzaciv zadané roli, poskytnout
požadovanou informaci

Učivo
jednoduchá slovní zásoba, představení sama sebe, čísla do
sta, škola, předměty
abeceda, hláskování
nácvik správné výslovnosti
nácvik porozumění poslechu
nácvik konverzačních schopností
sloveso to be, otázka, zápor, použití ve větách
sloveso have got, použití ve větách
množné číslo podstatných jmen
části těla

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
ČJ základní větné členy, stavba věty, množné číslo
podstatných jmen,
HV porozumění slovíčkům, výslovnost, intonace
VV úprava jednoduchých projektů
rozumová výchova – zapamatování, tvorba vět
osobnostní výchova – samostatný projev
sociální výchova – spolupráce při projektech soutěže, práce
ve dvojicích, spolupráce při výuce
Etická výchova – pravidla komunikace
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dokáže vyhledat slovíčka ve slovníku
dokáže popsat školu, předměty, sestaví rozvrh
mluví se správnou výslovností

Metody, formy, nástroje, pomůcky:
obrazové plakáty, sety k procvičování slovní zásoby, interaktivní tabule, audiovizuální technika, hry, jednoduché samostatné projekty

5. ročník
Očekávané výstupy
rozšiřuje svou slovní zásobu, pojmenuje věci kolem sebe i
z běžného života
rozumí pokynům v učebnici i testech
rozumí pokynům a otázkám učitele
dokáže určit čas
používá sloveso have got v otázkách a odpovědích
seznámí se se strukturou přítomného času prostého
dokáže odpovídat na otázky, rozumí jim, zvládne
jednoduchou konverzaci na zadané téma
dokáže sdělit základní informace o sobě samém, své rodině,
škole a dalších osvojovaných témat
používá vybraná jednoduchá slovesa ve větách v přítomném
čase prostém
rozumí poslechu rodilých mluvčích v jednoduchých
ukázkách
mluví se správnou výslovností a intonací
dokáže správně sestavit jednoduché věty a napsat je
dokáže v textu najít požadované informace
dokáže interpretovat hlavní obsah přečteného textu, zapsat
hlavní iformaci, převyprávět příběh podle obrázků
používá správně jednoduché předložky
čte jednoduché texty, dokáže je přeložit a chápe jejich smysl
dokáže zpracovat jednoduchý samostatný nebo skupinový
projekt na dané téma i s využitím anglických časopisů a
webových stránek
dokáže napsat jednoduchý e-mail, osobní informace,
blahopřání nebo dopis

Učivo
určení času
sloveso to have got v otázce a záporu, časování sloves
přítomný čas prostý
slovesa
nácvik výslovnosti, poslechu
nácvik konverzace s učitelem i spolužáky
násvik samostatné práce s anglickým textem
nácvik krátkých písemných sdělení
základní předložky
nácvik práce se slovníkem
zájmena osobní, přivlastňovací
struktura anglické věty
přítomný čas průběhový

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
ČJ – hlavní větné členy, stavba věty, slovní druhy
rozumová výchova – gramatika, slovní zásoba
Hv – písničky
Vv – kvalitní úprava projektů
sociální a osobnostní výchova – skupinová práce,
spolupráce s ostatními žáky
Etická výchova – pravidla komunikace v běžných situacích
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seznámí se se strukturou přítomného času průběhového

Metody, formy, nástroje, pomůcky:
obrazové pomůcky, gramatické plakáty, interaktivní tabule, audiovizuální technika, výukové hry, samostatné projekty, hry a soutěže

6. ročník
Očekávané výstupy
-

-

-

ovládá širší slovní zásobu, hovoří v krátkých větách
o věcech kolem sebe
dokáže hovořit na daná témata, je schopen
konverzace s učitelem i spolužáky, mluví se
správnou výslovností
používá běžně přítomný čas prostý
používá přítomný čas průběhový, dokáže oba časy
odlišit a správně použít ve větách
ve slovní zásobě používá pravidelná i nepravidelná
slovesa
dokáže číst, překládat a porozumět předkládaným
anglickým textům, dokáže stručně interpretovat
jejich obsah
rozumí poslechovým cvičením s rodilými mluvčími
dokáže napsat jednoduchý krátký souvislý text na
dané téma
dokáže se orientovat ve slovníku, samostatně
vyhledává slovíčka
seznámí se s časem minulým prostým, dokáže ho
vytvořit u sloves pravidelných i nepravidelných
dokáže vyhledat na internetu jednodu ché
informace jako podklady k samostatným projektům
chápe informace o základních britských reáliích
dokáže stupňovat přídavná jména a použít je ve
větách, rozliší a pozná je i v anglických textech

Učivo
-

rozšiřování slovní zásoby
nácvik konverzace, výslovnosti
přítomné časy
minulý čas prostý
nepravidelná slovesa
četba anglických textů, časopisové články
nácvik písemného projevu
poslechová cvičení, videokazety s reáliemi –
porozumění, pochopení obsahu
stupňování přídavných jmen

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
ČJ – slovní druhy, slovesné časy, časování sloves
Z – britské zeměpisné reálie
EGS – seznámení s jinou kulturou a její akceptování
Inf – práce s internetem
Sociální a osobnostní výchova – zpracování projektů,
schopnost samostatného projevu, spolupráce v týmu
spolužáků
Multikulturní výchova – britské reálie, zvyky a obyčeje
EtV- pravidla komunikace v každodenních situacích
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Metody, formy, nástroje, pomůcky:
obrazové pomůcky, gramatické plakáty a přehledy, interaktivní tabule a výukové programy, audiovizuální technika a tematické videokazety, výukové hry,
samostatné projekty, slovníky, scénky s hračkami, britské propagační a informační materiály, internet

7. ročník
Očekávané výstupy
-

-

dokáže číst a překládat předložené texty,
porozumět jim vyjádřit stručně obsah
rozšiřuje slovní zásobu, dokáže šířeji hovořit na
dané téma
mluví se správnou výslovností a přízvukem
rozumí konverzaci s učitele i spolužáky, rodilým
mluvčím na videukázkách i kazetách,shrnout a
vyjádřit hlavní myšlenku nebo informaci
dokáže zpracovat písemný projekt na dané téma
běžně a samostatně pracuje se slovníkem
vyhledává informace na internetu,
v encyklopediích, anglických časopiesech
používá přítomné časy a minulý čas prostý
používá také jednoduchý čas budoucí
seznámí se se strukturou minulého času
průběhového
ovládá nejfrekventovanější nepravidelná slovesa a
jejich minulý čas
seznamuje se s reáliemi UK a USA, chápe
odlišnost zvyků

Učivo
-

nácvik poslechu rodilých mluvčích
reálie UK a USA (texty, videokazety)
budoucí čas
minulé časy
přítomné časy
nepravidelná slovesa
nácvik správné výslovnosti
nácvik práce s anglickými texty

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
ČJ – slovesné časy, zájmena, slovní druhy
Z – britské a USA zeměpisné reálie
EGS – seznámení s jinou kulturou a její akceptování
Inf – práce s internetem
Sociální a osobnostní výchova – zpracování projektů,
schopnost samostatného projevu, spolupráce v týmu
spolužáků
Multikulturní výchova – zvyky a obyčeje
EtV- pravidla komunikace v běžných každodenních
situacích

Metody, formy, nástroje, pomůcky:
obrazové pomůcky, gramatické plakáty a přehledy, interaktivní tabule a výukové programy, audiovizuální technika a tematické videokazety, výukové hry,
samostatné projekty, slovníky, britské propagační a informační materiály a publikace, internet, časopisy

8. ročník
Očekávané výstupy
-

dokáže číst články, texty, časopisecká články, čte
s porozuměním

Učivo
-

práce se slovníky a internetem
nácvik poslechu rodilých mluvčích

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Rozumová výchova – zapamatování slovní zásoby,
gramatiky, textů písní, křížovky
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Očekávané výstupy
-

-

-

-

dokáže určený text přeložit, používat slovník
dvojjazyčný i výkladový, dokáže porozumět
souvislostem v textu
hovoří o tématech ze studovaných textů, popíše
věci a události kolem sebe, dokáže vyjádřit svou
myšlenku
dokáže vypravovat příběh podle daného textu,
mluví se správnou výslovností a přízvukem
dokáže napsat krátký text na určené téma
rozumí běžné mluvené angličtině, písním a rýmům,
dokáže reagovat správně na otázky i vyžádat si
doplňující informace
osvojí si nejpoužívanější výrazy, fráze, každodenní
používanou angličtinu
používá probrané a procvičené gramatické jevy,
dokáže správně používat hlavní slovesné časy
používá člen určitý a neurčitý
určí počitatelná a nepočitatelná podstatná jména a
jejich gramatické souvislosti
seznámí se s reáliemi anglicky mluvících zemí

Učivo
-

nácvik konverzace a vyprávění
časy minulé, přítomné, budoucí
nepravidelná slovesa
určitý a neurčitý člen a jejich gramatické
souvislosti
slovesa must, mustn´t, can, can´t, need
nepravidelná podstatná jména
- tázací dovětky
vybrané reálie anglicky mluvících zemí
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Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Sociální výchova – práce ve skupinách, prezentace výsledků
projektů
Osobnostní výchova – samostatný projev
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova – reálie, zvyky a obyčeje anglicky
mluvících zemí
ČJ – větná stavba, větné členy
Z – zeměpisné reálie
Př – zvířata, ekologie
Inf – práce s internetem
D – historie Londýna, New Yorku, Austrálie
EGS – akceptování odlišné kultury, zvyků a obyčejů
EtV- pravidla komunikace v běžných každodenních
situacích

Metody, formy, nástroje, pomůcky:
obrazové pomůcky, gramatické plakáty a přehledy, interaktivní tabule a výukové programy, audiovizuální technika a tematické videokazety, výukové hry,
samostatné projekty, slovníky, britské propagační a informační materiály a publikace, internet, časopisy, skupinová práce

9. ročník
Očekávané výstupy
-

-

dokáže bez potíží číst určené články, včetně
časopisů a jiných publikací
dokáže přeložit neznámý text, bez problémů
používá slovníky, textu porozumí a pochopí jeho
souvislosti
běžně hovoří o známých věcech, dokáže se
představit, popsat svou rodinu, koníčky, spolužáky,

Učivo
-

slovní zásoba
nácvik výslovnosti
nácvik porozumění textu
nácvik písemného projevu na dané téma
konverzace
slovesné časy
způsobová slovesa

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
ČJ – větná stavba, větné členy, struktura jazyka
D - historické souvislosti v reáliích anglicky mluvících zemí
Z - zeměpisné reálie anglicky mluvících zemí
Př - přírodopisné zajímavosti
Inf - práce s internetem, Word, Power point, zpracování
projektů
Rozumová výchova – zapamatování, rébusy, křížovky
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Očekávané výstupy

-

-

-

-

-

dokáže konverzovat o různých tématech. Mluví se
správnou výslovností a přízvukem
správně a adekvátně mluví v běžných situacích
napíše jednoduchý článek na dané téma, popíše své
okolí, dokáže anglický text převést do správného
českého znění
rozumí běžnému poslechu mluveného anglického
textu, rozumí textům písní, chápe otázky a dokáže
na ně odpovídat
zvládne vyprávění o události či příběhu
běžně používá gramatické jevy ve správných
souvislostech, dokáže správně používat trpný rod,
způsobová slovesa ve správném významu, rozlišuje
a používá slovesné časy pro vyjádření odlišných
dějů
dokáže připravit a prezentovat samostatný projekt
v programech Power Point nebo Word
dále se seznamuje s reáliemi anglicky mluvících
zemí, chápe rozdíly mezi nimi, dokáže je posoudit
a dále interpretovat
seznamuje se s rozdíly v britské a americké
angličtině, chápe je jako živý jazyk

Učivo
-

trpný rod
reálie anglicky mluvících zemí
samostatné projekty
nácvik konverzačních schopností (běžné
rozhovory, situace v obchodech, restauraci,
ubytování, služby, cestování apod.
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Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Osobnostní výchova – samostatný projev, schopnost vyjádřit
svou myšlenku a názor
Interpersonální vztahy – skupinová práce, prezentace
výsledků
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Výchova demokratického občana
EtV- pravidla komunikace v běžných každodenních
situacích

Metody, formy, nástroje, pomůcky:
obrazové pomůcky, gramatické plakáty a přehledy, interaktivní tabule a výukové programy, audiovizuální technika a tematické videokazety, výukové hry,
samostatné projekty, slovníky, britské propagační a informační materiály a publikace, internet, časopisy, skupinová práce, počítačové programy, samostatný
projev
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IV. 1.3.

Cizí jazyk – německý jazyk

IV. 1.3.0.

Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
ročník
hodinová dotace
hodinová dotace třídy s rozšířenou výukou Tv

VI.
0
0

VII.
+2
+2

VIII.
+2
+2

IX.
+2
+2

Vzdělávání v tomto předmětu:







směřuje k zvládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě
k osvojování a rozvíjení čtenářských dovedností a schopností, k aktivní práci s textem
vede k využívání různých zdrojů informací – např. slovníky, encyklopedie, katalogy, internetové stránky pro rozšiřování znalostí a dovedností
potřebných pro další vývoj
přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytuje živý jazykový
základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa.
pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá ke zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím
pracovním uplatnění.
umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice.
Vyučovací předmět Německý jazyk je úzce spjat se všemi vyučovacími předměty. V předmětu se realizují tematické okruhy těchto průřezových

témat:





osobnostní a sociální výchova ( OSV )
výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech ( EGS )
multikulturní výchova ( MV )
mediální výchova ( MEV )

Formy realizace tohoto předmětu
Předmět je realizován ve třídách, dále v odborné učebně cizích jazyků vybavené interaktivní tabulí,popř. v počítačové učebně, kde je možno využít
několika výukových programů.Vzhledem k počtu žáků ve třídách dochází k jejich dělení na skupiny. Učební plány začínají 8.ročníkem, protože zde byla
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započata výuka 2.cizího jazyka. Současně jsme v tomto školním roce začali vyučovat německý jazyk od 7.ročníku, proto učební osnovy těchto dvou ročníku
jsou v současnosti shodné. Postupně budou přepracovány, až současný 7.ročník bude ročníkem devátým.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení











Učitel předkládá žáku různé způsoby osvojování si učiva
Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu učitel – žák, žák – žák
Učitel dodržuje přestávky a vyuč.hodiny, dává žákům prostor k regeneraci sil
Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů
Učitel důsledně dbá plnění zadaných úkolů
Učitel dbá na propojení získaných vědomostí s praktickým životem
Učitel je žákům partnerem
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi o svých chybách, hledání cest nápravy
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel dává žákům k dispozici širokou škálu informačních zdrojů dle možností školy

Kompetence k řešení problémů











Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a
názorů
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi o svých chybách, hledání cest nápravy
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel dává žákům k dispozici širokou škálu informačních zdrojů dle možností školy
Učitel vede žáky k aktivnímu vyhledávání problému, jeho pojmenování a k odhalení cesty řešení
Učitel vede žáky k otevřené diskusi k problému a k plné odpovědnosti za jeho řešení
Učitel vede žáky k soustavnému sebevzdělávání se
Učitel rozvíjí u žáků strategické myšlení
Učitel dává prostor pro práci samostatnou, ve dvojích i skupinách, nebrání žákům ve vzájemné pomoci

ŠVP – Škola poznávání a aktivního zdravého pohybu
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace

76

Kompetence komunikativní












Učitel je žákům partnerem a vede je k otevřené diskusi - naslouchání
Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů
Učitel vede žáky k využívání různých informačních zdrojů
Učitel při práci s textem a obrazem rozvíjí: dialog o přečteném, hledání klíčových informací, čtení s porozuměním
Učitel vede žáka k vyjádření myšlenky chronologicky a logicky správně
Učitel rozvíjí u žáků kultivovaný projev důsledným opravováním a napomínáním
Učitel klade otázky a vyžaduje odpovídání celou větou
Učitel dramatickými činnostmi umožňuje žákům propojit mluvu s řečí těla, gesty, mimikou
Učitel rozvíjí schopnost komunikovat i písemně uplatněním různých sdělovacích žánrů
Učitel ve spolupráci s žáky vypracovává pravidla komunikace ve třídě a důsledně vyžaduje jejich dodržování, pravidla jsou vyvěšená na viditelném
místě

Kompetence sociální a personální










Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel zařazuje různé formy organizace práce – dvojice, skupina, třída
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi
Učitel je žákům partnerem
Učitel společně s žáky buduje ve třídě pozitivně naladěnou atmosféru a vytváří esteticky hodnotné prostředí
Učitel ve spolupráci s žáky vypracovává pravidla komunikace ve třídě a důsledně vyžaduje jejich dodržování, pravidla jsou vyvěšená na viditelném
místě
Učitel důsledně oslovuje všechny žáky jmény a vyžaduje toto oslovování i od žáků
Učitel po ukončení činnosti vždy vyhodnotí její průběh, chování žáků
Učitel dává žákům prostor k prezentaci svých schopností a dovedností – hra na hudební nástroj apod.

Kompetence občanské




Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi
Učitel je žákům partnerem
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Učitel důsledně oslovuje všechny žáky jmény a vyžaduje toto oslovování i od žáků
Učitel ve spolupráci s žáky vypracovává pravidla komunikace ve třídě a důsledně vyžaduje jejich dodržování, pravidla jsou vyvěšená na viditelném
místě
Učitel společně s žáky buduje ve třídě pozitivně naladěnou atmosféru a vytváří esteticky hodnotné prostředí
Učitel pružně reaguje na negativní projevy chování ve třídě a pozitivní projevy vyzdvihuje
Učitel seznamuje žáky s různými etniky a odlišnostmi v jejich životním stylu
Učitel důsledně vyžaduje nápravu škod, které žák úmyslně způsobí druhé osobě a omluvu

Kompetence pracovní










Učitel důsledně vyžaduje dodržování pravidel bezpečného chování
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel důsledně dbá plnění zadaných úkolů
Učitel zařazuje různé formy práce a v různém prostředí
Učitel dává prostor pro práci samostatnou, ve dvojicích i skupinách, nebrání žákům ve vzájemné pomoci
Učitel dává žákům prostor k prezentaci svých schopností a dovedností, zadává dobrovolné úkoly
Učitel společně s žáky hledají vhodný způsob splnění zadaného úkolu
Učitel prezentuje práci žáků v prostorách třídy i školy
Učitel vyžaduje po žákovi zhodnocení své práce i ostatních spolužáků
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IV. 1.3.1.

Učební plány – Německý jazyk

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

6.ročník

PT
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7.ročník
sdělí ústně i písemně základní údaje o své
osobě, své rodině a základních
každodenních situacích, vyplní základní
údaje do formulářů
reprodukuje ústně i písemně obsah
jednoduchého textu, promluvy a
jednoduché konverzace
rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech týkajících se
každodenních témat
základní pravidla komunikace v běžných
každodenních situacích – pozdrav,
poděkování, představování

6.1.2., 6.-8.OSV

8.ročník
sdělí ústně i písemně základní údaje o své
osobě, své rodině a každodenních
situacích, vyplní údaje o své osobě do
formulářů

9.ročník
sdělí ústně i písemně základní údaje o své
osobě, své rodině a každodenních
situacích, vyplní údaje o své osobě do
formulářů

reprodukuje ústně i písemně obsah
přiměřeně obtížného textu, promluvy a
běžné konverzace
rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech týkajících se
každodenních témat

reprodukuje ústně i písemně obsah
náročnějšího textu, promluvy a složitější
konverzace

rozvíjí pravidla komunikace v
každodenních situacích – pozdrav,
poděkování, představování

6.1.2., 6.-8.OSV

rozvíjí pravidla komunikace v
každodenních situacích – pozdrav,
poděkování, představování, běžná
komunikace
6.1.2., 6.-8.OSV

rozumí základním každodenním výrazům,
zcela základním frázím a jednoduchým
větám
stručně reaguje na jednoduché písemné
sdělení

rozumí každodenním výrazům, základním
frázím a jednoduchým větám
stručně reaguje na jednoduché písemné
sdělení

rozumí každodenním výrazům, běžným
frázím a složitějším větám
stručně reaguje na jednoduché písemné
sdělení

jednoduchá sdělení – adresa, blahopřání,
pozdrav, omluva, žádost

jednoduchá sdělení – adresa, blahopřání,
pozdrav, omluva, žádost

rozvíjí jednoduchá sdělení – adresa,
blahopřání, pozdrav a dopis z prázdnin,
omluva, žádost

6.1.6.-8. OSV

6.1.6.-8. OSV

6.1.6.-8. OSV
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OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

6.ročník

7.ročník

8.ročník
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9.ročník

rozumí základním každodenním výrazům,
zcela základním frázím a jednoduchým
větám

rozumí známým každodenním výrazům,
zcela základním frázím a jednoduchým
větám

rozumí každodenním výrazům, základním
frázím a jednoduchým větám

sdělí ústně i písemně základní údaje o své
osobě, své rodině a běžných každodenních
situacích

sdělí ústně i písemně základní údaje o své
osobě, své rodině a běžných každodenních
situacích, vyplní základní údaje do
formulářů

sdělí ústně i písemně základní údaje o své
osobě, své rodině a běžných každodenních
situacích, vyplní základní údaje do
formulářů

reprodukuje ústně i písemně obsah velmi
jednoduchého textu, zvládá základy
konverzace

reprodukuje ústně i písemně obsah
přiměřeně obtížného textu, promluvy a
jednoduché konverzace

reprodukuje ústně i písemně obsah
přiměřeně obtížného textu, promluvy a
jednoduché konverzace

zapojí se do jednoduché konverzace,
osvojuje si základy výslovnosti

zapojí se do jednoduché, pečlivě
vyslovované konverzace dalších osob
prostřednictvím běžných výrazů, poskytne
požadované informace

zapojí se do jednoduché, pečlivě
vyslovované konverzace dalších osob
prostřednictvím běžných výrazů, poskytne
požadované informace

tematické okruhy – domov, rodina, škola,
oblékání, příroda a počasí, důležité
zeměpisné údaje

tematické okruhy – domov, rodina, škola,
oblékání, příroda a počasí, důležité
zeměpisné údaje o německy mluvících
zemích

tematické okruhy – domov, rodina, škola,
volný čas a zájmová činnost, oblékání,
nákupy, příroda a počasí, tradice a zvyky,
svátky, důležité zeměpisné údaje o
významných zemích světa

6.3.1.-3. EGS, 6.4.1.-4. MKV
6.1.2., 6.-8.OSV

6.3.1.-3. EGS, 6.4.1.-4. MKV
6.1.2., 6.-8.OSV

používá abecední slovník učebnice a
dvojjazyčný slovník

používá abecední slovník učebnice a
dvojjazyčný slovník

6.3.1.-3. EGS, 6.4.1.-4. MKV
6.1.2., 6.-8.OSV, 6.5.1.-4. EVVO

používá abecední slovník učebnice a
dvojjazyčný slovník
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7.ročník
slovní zásoba a tvoření slov – synonyma,
antonyma, význam slov v kontextu

8.ročník
slovní zásoba a tvoření slov – synonyma,
antonyma, význam slov v kontextu

9.ročník
slovní zásoba a tvoření slov – synonyma,
antonyma, význam slov v kontextu

6.1.9. OSV

6.1.9. OSV

6.1.9. OSV

vyslovuje a čte nahlas jednoduché texty
složené ze známé slovní zásoby

vyslovuje a čte nahlas jednoduché texty
složené ze známé slovní zásoby

vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky
správně jednoduché texty složené ze známé
slovní zásoby
rozumí známým každodenním výrazům,
zcela základním frázím a jednoduchým
větám

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

PT

UČIVO

6.ročník
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rozumí známým každodenním výrazům,
zcela základním frázím a jednoduchým
větám

rozumí známým každodenním výrazům,
zcela základním frázím a jednoduchým
větám

rozumí obsahu a smyslu textu, v textu
rozumí obsahu a smyslu textu, v textu
rozumí obsahu a smyslu průměrně
vyhledá potřebnou informaci a odpověď na vyhledá potřebnou informaci a odpověď na obtížného textu, v textu vyhledá potřebnou
otázku
otázku
informaci a odpověď na otázku
reprodukuje ústně i písemně obsah velmi
jednoduchého textu, zvládá základy
konverzace

reprodukuje ústně i písemně obsah
jednoduchého textu, zvládá základy
konverzace

reprodukuje ústně i písemně obsah
přiměřeně obtížného textu, promluvy a
jednoduché konverzace

základní typy vět ( věta jednoduchá,
tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve
větě) a základy pravopisu slov

základní gramatické struktury a typy vět,
základy lexikálního principu pravopisu
slov – věta jednoduchá, tvorba otázky a
záporu, pořádek slov ve větě

základní gramatické struktury a typy vět,
základy lexikálního principu pravopisu
slov – věta jednoduchá, jednoduchá
souvětí, pořádek slov ve větě, úvod do
základních mluvnických časů

6.1.5.,8. OSV

6.1.5.,8. OSV

6.1.5.,8. OSV
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IV. 1.4.

Cizí jazyk – anglická konverzace

IV. 1.4.0.

Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení – 2. stupeň
ročník
hodinová dotace

VII.
1

VIII.
1

Vzdělávání v tomto předmětu:









směřuje k zvládnutí základních jazykových jevů v anglickém jazyce pro dorozumívání v ústní i písemné podobě
vede k používání anglického jazyka v běžném životě (internet, písničky, hry, informace, návody, označení výrobků apod..)
vede k osvojování a rozvíjení konverzačních schopností i práci s cizojazyčným textem
seznamuje s reáliemi anglických mluvících zemí
vede k využívání různých zdrojů informací – např. slovníky, encyklopedie, katalogy, časopis, internetové stránky pro rozšiřování znalostí a
dovedností potřebných pro další vývoj
vede žáky k aktivní činnosti při tvorbě samostatných projektů
dává žákům prostor pro rozvíjení dramatických schopností zejména při konverzaci v cizím jazyce
výuka je založena na modelu britské angličtiny, seznamuje žáky také s výrazy angličtiny americké, s výrazy a frázemi, které se v angličtině jako
živém jazyku nově vyskytují

Vyučovací předmět anglická konverzace je úzce spjat s vyučovacími předměty český jazyk, zeměpis, dějepis, výchova k občanství
V předmětu se realizují tematické okruhy těchto průřezových témat:
 osobnostní a sociální výchova (OSV )
 výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech ( EGS )
 multikulturní výchova (MV)
 mediální výchova ( MEV )
 etická výchova (EtV )
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Formy realizace tohoto předmětu
Předmět je realizován v jazykových učebnách. Využívá výukových programů na interaktivních tabulích, počítačovou učebnu, audio a video techniku
i řadu speciálních pomůcek.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení















Učitel vybírá a předkládá žákům vhodné texty a rozvíjí jejich slovní zásobu
Učitel pečlivě sleduje komunikační schopnosti žáků v anglickém jazyce, klade důraz na správnou výslovnost a porozumění poslechu
Učitel připravuje pro žáky soutěže, olympiádu i konverzační soutěže, které je motivují k zájmu o studium jazyka
Učitel zadává žákům projekty k reáliím anglicky mluvících zemí i aktuálním událostem, které je seznamují s historií, literaturou, uměním i
zeměpisem těchto zemí, organizuje pracovní skupiny – multikulturní výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Učitel dbá na mezipředmětové vztahy, zejména s předměty dějepis, zeměpis, výchova k občanství, literatura, výtvarná a hudební výchova
Učitel doplňuje výuku reáliemi anglicky mluvících zemí, jejich historií, současností, kulturou, zvyky a tradicemi – multikulturní výchova, myšlení
v globálních souvislostech,
Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu učitel – žák, žák – žák
Učitel dodržuje přestávky a vyučovací hodiny, dává žákům prostor k regeneraci sil
Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů
Učitel důsledně dbá plnění zadaných úkolů
Učitel dbá na propojení získaných vědomostí s praktickým životem
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi o svých chybách, hledání cest nápravy
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel dává žákům k dispozici širokou škálu informačních zdrojů dle možností školy

Kompetence k řešení problémů






Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi o svých chybách, hledání cest nápravy
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel dává žákům k dispozici širokou škálu informačních zdrojů dle možností školy
Učitel vede žáky k aktivnímu vyhledávání problému, jeho pojmenování a k odhalení cesty řešení
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Učitel vede žáky k otevřené diskusi k problému a k plné odpovědnosti za jeho řešení
Učitel vede žáky k soustavnému sebevzdělávání
Učitel rozvíjí u žáků strategické myšlení
Učitel dává prostor pro práci samostatnou, ve dvojích i skupinách, nebrání žákům ve vzájemné pomoci

Kompetence komunikativní









Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů
Učitel vede žáky k využívání různých informačních zdrojů
Učitel při práci s textem a obrazem rozvíjí: dialog o přečteném, hledání klíčových informací, čtení s porozuměním
Učitel vede žáka k vyjádření myšlenky chronologicky a logicky i jazykově správně
Učitel rozvíjí u žáků kultivovaný projev důslednými korekcemi slovní zásoby, gramatiky i výslovnosti
Učitel klade otázky a vyžaduje odpovídání celou větou podle stanovených gramatických struktur anglického jazyka
Učitel dramatickými činnostmi umožňuje žákům propojit mluvu s řečí těla, gesty, mimikou

Kompetence sociální a personální








Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel zařazuje různé formy organizace práce – dvojice, skupina, třída
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi
Učitel společně s žáky buduje ve třídě pozitivně naladěnou atmosféru a vytváří esteticky hodnotné prostředí
Učitel důsledně oslovuje všechny žáky jmény a vyžaduje toto oslovování i od žáků
Učitel po ukončení činnosti vždy vyhodnotí její průběh, chování žáků
Učitel dává žákům prostor k prezentaci svých schopností a dovedností

Kompetence občanské





Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi
Učitel je žákům partnerem
Učitel důsledně oslovuje všechny žáky jmény a vyžaduje toto oslovování i od žáků
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Učitel ve spolupráci s žáky vypracovává pravidla komunikace ve třídě a důsledně vyžaduje jejich dodržování, pravidla jsou vyvěšená na viditelném
místě
Učitel společně s žáky buduje ve třídě pozitivně naladěnou atmosféru a vytváří esteticky hodnotné prostředí
Učitel pružně reaguje na negativní projevy chování ve třídě a pozitivní projevy vyzdvihuje
Učitel seznamuje žáky s různými etniky a odlišnostmi v jejich životním stylu
Učitel důsledně vyžaduje nápravu škod, které žák úmyslně způsobí druhé osobě a omluvu

Kompetence pracovní










Učitel důsledně vyžaduje dodržování pravidel bezpečného chování
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel důsledně dbá plnění zadaných úkolů
Učitel zařazuje různé formy práce a v různém prostředí
Učitel dává prostor pro práci samostatnou, ve dvojicích i skupinách, nebrání žákům ve vzájemné pomoci
Učitel dává žákům prostor k prezentaci svých schopností a dovedností, zadává dobrovolné úkoly
Učitel společně s žáky hledají vhodný způsob splnění zadaného úkolu
Učitel prezentuje práci žáků v prostorách třídy i školy
Učitel vyžaduje po žákovi zhodnocení své práce i ostatních spolužáků
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Učební plány – anglická konverzace

7. ročník
Očekávané výstupy
-

Učivo

zvládne jednoduchou konverzaci na určené téma,
dbá na správnou výslovnost, intonaci a přízvuk
aktivně využívá znalost gramatiky
dokáže číst a překládat předložené texty,
porozumět jim vyjádřit stručně obsah
rozšiřuje slovní zásobu a znalost jazykových frází
rozumí konverzaci s učitele i spolužáky, rodilým
mluvčím na videoukázkách i kazetách
běžně a samostatně pracuje se slovníkem
vyhledává informace na internetu
seznamuje se s reáliemi UK a USA, chápe
odlišnost zvyků

-

nácvik poslechu rodilých mluvčích
nácvik samostatného mluveného projevu a
konverzace
reálie UK a USA (texty, videokazety)
I and my family, school, friends
My hobbies, animals
Holidays, festivals, people
Things around me

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
ČJ – dbát na kvalitní překlady, respektovat odlišnosti obou
jazyků
Z – britské a USA zeměpisné reálie
D – nejdůležitější historické události v evropském i
celosvětovém kontextu
EGS – seznámení s jinou kulturou a její akceptování
Inf – práce s internetem, další programy k výuce
Sociální a osobnostní výchova – zpracování projektů,
schopnost samostatného projevu, spolupráce v týmu
spolužáků
Multikulturní výchova – zvyky a obyčeje anglicky
mluvících zemí, rozdíly mezi lidmi i národy
EtV- pravidla komunikace v běžných každodenních
situacích

Metody, formy, nástroje, pomůcky:
obrazové pomůcky, gramatické plakáty a přehledy, interaktivní tabule a výukové programy, audiovizuální technika a tematické videokazety, výukové hry,
samostatné projekty, slovníky, britské propagační a informační materiály a publikace, internet, časopisy, soutěže a olympiády, divadelní představení

8. ročník
Očekávané výstupy
-

zvládne konverzaci na určené téma, dbá na
správnou výslovnost, intonaci a přízvuk
aktivně využívá znalost gramatiky
dokáže číst a překládat předložené texty,
porozumět jim a vyjádřit stručně obsah
rozšiřuje slovní zásobu a znalost jazykových
frází
rozumí konverzaci s učitelem i spolužáky
rozšiřuje slovní zásobu a znalost jazykových

Učivo
-

nácvik konverzace a vyprávění
nácvik poslechu rodilých mluvčích
Introduce yourself and your family
Daily routine, school, friends
My hobbies, sports, favourite activities, famous
people, animals
Holidays, festivals, people
Things around me
reálie UK a USA a dalších anglofonních zemí

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Rozumová výchova – zapamatování slovní zásoby,
gramatiky, textů písní, křížovky
Sociální výchova – práce ve skupinách, prezentace
výsledků projektů
Osobnostní výchova – samostatný projev
Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech
ČJ – dbát na kvalitní překlady, respektovat odlišnosti
obou jazyků
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Očekávané výstupy
-

-

-

frází
hovoří o tématech ze studovaných textů,
popíše věci a události kolem sebe, dokáže
vyjádřit svou myšlenku
dokáže vypravovat příběh podle daného textu,
mluví se správnou výslovností, přízvukem a
intonací
dokáže napsat krátký text na určené téma
rozumí běžné mluvené angličtině, písním a
rýmům, dokáže reagovat správně na otázky
seznámí se s reáliemi anglicky mluvících
zemí

Učivo
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Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Z – britské a USA zeměpisné reálie
D – nejdůležitější historické události v evropském i
celosvětovém kontextu
EGS – seznámení s jinou kulturou a její akceptování
Inf – práce s internetem, další programy k výuce
Sociální a osobnostní výchova – zpracování projektů,
schopnost samostatného projevu, spolupráce v týmu
spolužáků
Multikulturní výchova – zvyky a obyčeje anglicky
mluvících zemí, rozdíly mezi lidmi i národy
EtV- pravidla komunikace v běžných každodenních
situacích

Metody, formy, nástroje, pomůcky:
obrazové pomůcky, gramatické plakáty a přehledy, interaktivní tabule a výukové programy, audiovizuální technika a tematické videokazety, výukové hry,
samostatné projekty, slovníky, britské propagační a informační materiály a publikace, internet, časopisy, skupinová práce, chat, divadlo, soutěže a olympiády
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IV. 2. Matematika a její aplikace
IV. 2.0.

Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení – 1. stupeň






Vyučovací předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:
1.ročník 4+1 disponibilní hodina týdně
2.ročník 4+1 disponibilní hodina týdně
3 ročník 4+1 disponibilní hodina týdně
4. ročník 4+1 disponibilní hodina týdně
5.ročník 4+1 disponobilní hodina týdně

Předmět matematika je tvořen těmito vzdělávacími obsahy: číslo a početní operace, závislosti, vztahy a práce s daty, geometrie v rovině a v prostoru,
nestandardní aplikační úlohy a problémy.

Vzdělávání v tomto předmětu:









směřuje k osvojení si číselného oboru 0 – 1 000 000 a dále
ke zvládnutí čtení a zapisování čísel v daném oboru a orientaci v něm
k praktickým činnostem v množině čísel a jejich využívání při početních operacích
ke čtení číselných zápisů v různých podobách – tabulkách, jednoduchých grafech, jejich vyhodnocování a porovnávání
k rozvíjení schopností řešit jednoduché i složené slovní úlohy ve spojitosti s běžným životem
ke zvládnutí popisování, rýsování a sestrojování geometrických útvarů
k porovnávání, odhadování, měření délek, obvodů a obsahů
k orientaci v rovině i prostoru – geometrická tělesa

Vyučovací předmět Matematika je provázán s předměty Přírodověda, Vlastivěda, Prvouka, Tělesná výchova, Pracovní činnosti, kde žáci aplikují své
poznatky. V předmětu se realizují tématické okruhy těchto průřezových témat:
 osobnostní a sociální výchova ( OSV )
 environmentální výchova ( EVVO )
 etická výchova
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Formy realizace tohoto předmětu
Předmět je realizován především ve třídách. V rámci výuky jsou využívány názorné pomůcky. Vzhledem k počtu žáků nejsou tito děleni do skupin. Ve
vyučovací hodině žáci pracují individuálně, ve dvojicích i větších skupinách.
Žáci se zúčastňují soutěží, např. Klokan ( kategorie Cvrček, Klokánek ), řeší Sudoku – školní kolo.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení











Učitel předkládá žáku různé způsoby osvojování si učiva
Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu učitel – žák, žák – žák
Učitel dodržuje přestávky a vyuč.hodiny, dává žákům prostor k regeneraci sil
Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů
Učitel důsledně dbá plnění zadaných úkolů
Učitel dbá na propojení získaných vědomostí s praktickým životem
Učitel je žákům partnerem
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi o svých chybách, hledání cest nápravy
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel dává žákům k dispozici širokou škálu informačních zdrojů dle možností školy

Kompetence k řešení problémů










Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi o svých chybách, hledání cest nápravy
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel dává žákům k dispozici širokou škálu informačních zdrojů dle možností školy
Učitel vede žáky k aktivnímu vyhledávání problému, jeho pojmenování a k odhalení cesty řešení
Učitel vede žáky k otevřené diskusi k problému a k plné odpovědnosti za jeho řešení
Učitel vede žáky k soustavnému sebevzdělávání se
Učitel rozvíjí u žáků strategické myšlení
Učitel dává prostor pro práci samostatnou, ve dvojích i skupinách, nebrání žákům ve vzájemné pomoci
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Kompetence komunikativní







Učitel je žákům partnerem a vede je k otevřené diskusi - naslouchání
Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů
Učitel při práci s textem a obrazem rozvíjí: dialog o přečteném, hledání klíčových informací, čtení s porozuměním
Učitel vede žáka k vyjádření myšlenky chronologicky a logicky správně
Učitel ve spolupráci s žáky vypracovává pravidla komunikace ve třídě a důsledně vyžaduje jejich dodržování, pravidla jsou vyvěšená na viditelném
místě

Kompetence sociální a personální










Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel zařazuje různé formy organizace práce – dvojice, skupina, třída
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi
Učitel je žákům partnerem
Učitel společně s žáky buduje ve třídě pozitivně naladěnou atmosféru a vytváří esteticky hodnotné prostředí
Učitel ve spolupráci s žáky vypracovává pravidla komunikace ve třídě a důsledně vyžaduje jejich dodržování, pravidla jsou vyvěšená na viditelném
místě
Učitel důsledně oslovuje všechny žáky jmény a vyžaduje toto oslovování i od žáků
Učitel po ukončení činnosti vždy vyhodnotí její průběh, chování žáků
Učitel dává žákům prostor k prezentaci svých schopností a dovedností – hra na hudební nástroj apod.

Kompetence občanské








Učitel důsledně vyžaduje nápravu škod, které žák úmyslně způsobí druhé osobě a omluvu
Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi
Učitel je žákům partnerem
Učitel důsledně oslovuje všechny žáky jmény a vyžaduje toto oslovování i od žáků
Učitel ve spolupráci s žáky vypracovává pravidla komunikace ve třídě a důsledně vyžaduje jejich dodržování, pravidla jsou vyvěšená na viditelném
místě
Učitel společně s žáky buduje ve třídě pozitivně naladěnou atmosféru a vytváří esteticky hodnotné prostředí
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Učitel pružně reaguje na negativní projevy chování ve třídě a pozitivní projevy vyzdvihuje

Kompetence pracovní








Učitel důsledně vyžaduje dodržování pravidel bezpečného chování
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel důsledně dbá plnění zadaných úkolů
Učitel zařazuje různé formy práce a v různém prostředí
Učitel dává prostor pro práci samostatnou, ve dvojicích i skupinách, nebrání žákům ve vzájemné pomoci
Učitel společně s žáky hledají vhodný způsob splnění zadaného úkolu
Učitel vyžaduje po žákovi zhodnocení své práce i ostatních spolužáků

Obsahové, časové a organizační vymezení – 2. stupeň
ročník
VI.
VII. VIII.
IX.
hodinová dotace
4+1
4+1
4
3+1
hodinová dotace třídy s rozšířenou výukou Tv
4
4
4
3+1
Předmět Matematika je vyučován jako samostatný předmět v 6. – 9. ročníku. V 6. a 7. ročníku je zvýšená hodinová dotace o 1 hodinu týdně. V 7. ročníku se
tento předmět nazývá Cvičení z matematiky a vyučuje se u nesportovních tříd. Realizuje obsah vzdělávacího oblasti Matematika a její aplikace RVP ZV. Pro
2. stupeň zůstává členění vzdělávacího obsahu na čtyři tematické okruhy stejné jako na 1. stupni:
číslo a proměnná, závislosti, vztahy a práce s daty, geometrie v rovině a prostoru a nestandardní aplikační úlohy a problémy.

Vzdělávání v předmětu matematika na 2. stupni:








rozšiřuje znalosti žáka v oboru přirozených čísel – dělitelnost čísel
směřuje k osvojení početních operací v oboru celých a racionálních čísel a využití druhé mocniny a odmocniny ve výpočtech
ke zvládnutí a porozumění vzájemných vztahů zápisů čísel v jednotlivých číselných oborech – přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla a zlomky a
jejich znázornění na číselné ose
k užívání různých způsobů vyjádření kvantitativního vztahu celek – část (poměr, procenta)
k matematizaci jednoduché reálné situace s využitím proměnných, určení hodnoty výrazu a provádění základních úprav výrazů
k schopnosti formulovat a řešit reálné situace pomocí rovnic a jejich soustav
k schopnosti rozpoznat a matematicky vyjádřit určité typy změn a jevů reálného světa formou funkčních vztahů – přímá a nepřímá úměrnost, lineární
funkce, základní typy goniometrických funkcí a jejich zápisu rovnicí, tabulkou a grafem
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k systemizaci poznatků o rovinných a prostorových útvarech, jejich měření a využívání jejich polohových a metrických vlastností při řešení úloh
jednoduchých praktických problémů spolu s využitím potřebné matematické symboliky
k využití pojmu množina všech bodů dané vlastnosti pro charakteristiku útvaru a k řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh
pro argumentaci a pro výpočty vede k poznání vět o shodnosti a podobnosti trojúhelníků, trojúhelníkové nerovnosti, Pythagorově a Thaletově větě
spolu s využitím osvojeného matematického aparátu vede k schopnosti analyzovat a řešit aplikační geometrické úlohy
podporuje užití logické úvahy a kombinačního úsudku při řešení úloh a nalézání jejich různých řešení

Předmět Matematika především vytvořením matematického aparátu vstupuje do téměř všech ostatních vzdělávacích oblastí.
Veškeré činnosti související s měřením, číselnou argumentací, vytvářením posloupností a pod. jsou zde systemizovány a vysvětlovány.
 Chemie – úměra, procenta, řešení chemických rovnic, směsi
 Zeměpis – úhly, měřítko, výpočty vzdálenosti
 Fyzika - jednotky, převody jednotek, fyzikální jednotky, fyzikální výpočty a úpravy vzorců
 Dějepis – časová osa
 Tělesná výchova – měření, vyhledávání a porovnávání výsledků, jednotky, tabulkové zpracování
 Pracovní činnosti – náčrty, měření

Předmětem prolínají průřezová témata:





rozvíjení logického uvažování a kombinačního úsudku, kreativita (Osobnostní a sociální výchova – OSV)
při skupinové práci v obecné rovině umožňuje podílením se na rozhodnutích celku s vědomím vlastní zodpovědnosti vztah k uvažování v širších
souvislostech a ke kritickému myšlení (Výchova demokratického občana - VDO)
věcné poznání v úlohách z praktického života (Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – EGS a Environmentální výchova ENV)
ekonomické hodnoty ( Etická výchova - EtV )

Formy a metody práce při realizaci předmětu:





frontální výuka s demonstračními pomůckami
samostatná a skupinová práce (práce ve dvojicích i větších skupinách)
krátkodobé miniprojekty žáků, zapojení do školních projektů
účast v soutěžích (školní soutěž, Pythagoriáda, Klokan, Matematická olympiáda)
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Výuka probíhá především ve třídách. V případě potřeby je možnost využití počítačové učebny s internetem a učebny s interaktivní tabulí. Vzhledem k počtu
žáků není výuka 6. – 8. ročníku dělená do skupin. Žáci 9. ročníku jsou rozděleni na jednu vyučovací hodinu do dvou skupin. V předmětu Cvičení
z matematiky je učivo procvičováno hlavně činnostním učením. Žáci také navštěvují počítačovou učebnu s výukovými programy.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení









Učitel předkládá žákům různé způsoby osvojování učiva
Učitel ovlivňuje poměr mezi receptivním a činnostním učením ve prospěch činnostního učení
Učitel klade důraz na čtení s porozuměním, vyhledávání informací a jejich správné třídění a systemizaci pro efektivní využití v procesu učení
Učitel nadále podporuje počítání zpaměti a užití odhadů pro porovnání získaných výsledků s realitou
Učitel vybízí žáky, aby kladli otázky k věci, užívali obecně užívané termíny, znaky a symboly při matematizaci situací z praktického života
Učitel vede žáky k sebekontrole, chyba žáka je příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
Učitel vede k porovnávání poznatků a nalézání souvislostí pro komplexnější pohled na matematické jevy
Učitel pomáhá žákovi při stanovení reálného cíle při učení, k získání pozitivního vztahu k předmětu účelnou organizací jeho činnosti a pocitu
uspokojení z práce

Kompetence k řešení problémů






Učitel usiluje v co největší míře o motivaci žáka problémovými úlohami z praktického života, vede žáka k vyhledávání informací z různých zdrojů a
jejich vyhodnocování nacházením shodných, podobných a odlišných znaků
Učitel vede žáky k přesnému pojmenování problému, aktivnímu hledání řešení prostřednictvím osvojených metod a postupů
Učitel umožňuje diferencované výkony podle individuálních schopností žáků
Učitel ve vhodných oblastech zařazuje netradiční úlohy
Učitel vede žáky k otevřené diskuzi k problému, vybízí k obhajobě řešení, oponentuře a odpovědnosti za správnost řešení

Kompetence komunikativní




Učitel důsledně vyžaduje dodržování společně vypracovaných pravidel komunikace ve třídě
Učitel vede žáky k užívání odborného jazyka a matematické symboliky spolu s používáním grafického vyjádření různého typu k prezentaci výsledků
práce
Učitel zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují, respektují názory jiných a o problémech diskutují
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Učitel se zajímá o názory, náměty a zkušenosti žáků
Učitel umožňuje prezentací práce žáků, vytvářet kriteria hodnocení, reagovat na hodnocení ostatních, argumentovat, přijmout kritiku

Kompetence sociální a personální





Učitel vede žáky při práci ve skupinách ke spolupráci při řešení problémů, poznání nebo přijetí nové role k pozitivnímu ovlivňování kvality společné
práce
Učitel společně s žáky vytváří kriteria pro dobře odvedenou práci, buduje ve třídě pozitivně naladěnou atmosféru
Učitel sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok
Učitel dbá na vyhodnocení průběhu činností včetně chování žáků

Kompetence občanské



Učitel předkládá žákům situace pro zpracování údajů s ekologickou tématikou
Učitel ve vhodných situacích vyplývajících z řešení úloh podněcuje diskuzi o vztahu k hodnotám, vynakládání společenských prostředků na provoz
školy, úsporách materiálu a pod.

Kompetence pracovní




Učitel vede žáky k samostatnému plánování činností v jednotlivých krocích, schopnosti stanovit si reálný cíl a k účelné organizaci práce
Učitel vyžaduje dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech
Učitel v návaznosti na probírané učivo zdůrazňuje potřebnost znalosti vzhledem k různým profesím

IV. 2.1.

Učební osnovy předmětu matematika – 1. stupeň

1.
Počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory s daným počtem
prvků

U
ČI
V
O

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

Číslo a početní operace

Vytváření souborů, čtení souborů

2.
Počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory s daným počtem
prvků
Vytváření souborů, čtení souborů

3.
Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru,vytváří soubory s daným počtem prvků
Vytváření souborů, čtení souborů

4.

5.
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UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

1.

2.

OSV: rozvoj soustředění při
získávání nových poznatků
Čte, zapisuje a porovnává př.čísla
v oboru 0 - 20, užívá a zapisuje
vztah rovnosti a nerovnosti
Znázorňuje čísla na číselné ose
Zapisování a čtení čísel 0 - 20,
znaménka větší, menší, rovno

3.

OSV: rozvoj pozornosti a soustředění
Čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje
vztah rovnosti a nerovnosti
Znázorňuje čísla na číselné ose
Zapisování a čtení čísel 0 - 1 000,
rovnost, nerovnost

Znázornění čísla
OSV: cvičení pozornosti a přesnos
ti

Čte, zapisuje a porovnává př. čísla
v oboru 0 - 100, užívá a zapisuje
vztah rovnosti a nerovnosti
Znázorňuje čísla na číselné ose
Zapisování a čtení čísel 0 - 100,
rovnost, nerovnost, pojmy desítka,
Jednotka
Znázornění čísla
OSV: Rozvoj dovednosti zapamatování.

Vyhledává a doplňuje čísla na
číselné ose
Znázorňuje čísla na číselné ose

Vyhledává a doplňuje čísla na
číselné ose a v číselné řadě
Znázorňuje čísla na číselné ose

Užívá lineární uspořádání, zobrazí
číslo na číselné ose
Znázorňuje čísla na číselné ose

Číselná osa

Číselná osa

Číselná osa

Provádí zpaměti sčítání a odčítání

Provádí zpaměti sčítání a odčítání,
násobení a dělení v oboru 0 - 100

Provádí zpaměti jednoduché
početní operace s přirozenými
čísly

Sčítání a odčítání

Sčítání a odčítání, násobení a
dělení

Sčítání a odčítání, násobení a
dělení

Znázornění čísla

OSV: cvičení zrakového vnímání

4.
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5.

1.
OSV: procvičování základních
početních úkonů

2.

3.
OSV: využití sebekontroly pomocí zkoušky, práce s tabulkou
násobků

4.
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5.

Na základě obrázku vyřeší a
vytvoří úlohu - aplikuje osvojené
početní operace

Řeší a tvoří úlohy, ve kterých
aplikuje osvojené početní operace

Řeší a tvoří úlohy, ve kterých
aplikuje a modeluje osvojené
početní operace

Řeší a tvoří úlohy, ve kterých
aplikuje osvojené početní operace
v daném oboru přirozených čísel

Řeší a tvoří úlohy, ve kterých
aplikuje osvojené početní operace
v daném oboru přirozených čísel

Jednoduché slovní úlohy

Jednoduché a složené slovní
úlohy

Jednoduché a složené slovní
úlohy

Jednoduché a složené slovní úlohy

Jednoduché a složené
slovní úlohy

OSV: zvládnout správný postup
OSV: Rozvoj dovednosti řešení
při řešení slovních úloh
problémů, kreativita - řešit úlohy
MEV: správná formulace odpovědí různými způsoby.

OSV: uplatňuje své nápady při
řešení slovních úloh
EVVO: SÚ o domácnosti

OSV: řešení problémů, kreativita,
řešení a tvoření SÚ

OSV: Rozvoj pozornosti a soustředění, kontrola postupu

Při písemném počítání uplatňuje
komutativnost sčítání

Při písemném počítání uplatňuje
komutativnost sčítání a násobení

Při písemném počítání uplatňuje
komutativnost a asociativnost
sčítání a násobení

Využívá při pamětném i písemném
počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Využívá při pamětném i písemném
počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Sčítání -- sčítanec, součet

Sčítání a násobení - činitel,
součin, příklady se závorkami

Pojmy: dělenec, dělitel, podíl,
kombinace více početních úkonů
v jednom příkladě

Numerace v daném oboru

Numerace v daném oboru

OSV: rozvoj pozornosti a soustředění, rozvoj dovednosti zapamatování

OSV: Rozvoj dovednosti zapamatování

OSV: rozvoj soustředění, využití
kontroly

U
ČI
V
O

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT
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Provádí písemné sčítání i odčítání
pod vedením učitele, provádí
zkoušku

Provádí písemné sčítání ,odčítání,
násobení, dělí se zbytkem

Provádí písemné početní operace
v oboru přirozených čísel

Provádí písemné početní operace
v oboru přirozených čísel

Písemné sčítání a odčítání a

Písemné sčítání a odčítání,

Násobení a dělení jednociferným

Násobení a dělení dvojciferným
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1.

2.
jeho vlastnosti

3.
násobení a dělení mimo obor
násobilek

5.
číslem
OSV: Rozdělení času

Zaokrouhluje přirozená čísla
na desítky

Zaokrouhluje přirozená čísla
v oboru 0 - 1000

OSV: cvičení zapamatování,
sebekontrola pomocí zkoušky
Zaokrouhluje přirozená čísla
v oboru 0 - 1 000 000

Zaokrouhlování čísel

Zaokrouhlování čísel

Zaokrouhlování čísel

PT
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

4.
číslem

Zaokrouhluje přirozená čísla,
provádí odhady a kontroluje
výsledky početních operací
v oboru přirozených čísel
Zaokrouhlování čísel
OSV: Rozvoj smyslového vnímání

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

Řeší jednoduché rovnice v daném
oboru 0 - 1 000

Řeší jednoduché rovnice v daném
oboru

Řeší jednoduché rovnice v oboru
0 - 1 000 000

Rovnice s jednou neznámou,
rovnice v různé grafické podobě

Rovnice s jednou neznámou

Rovnice s jednou neznámou,
nerovnice

Rovnice s jednou neznámou,
nerovnice

OSV: zapamatování, řešení problému

OSV: Možnost různých řešení

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

PT

Řeší jednoduché rovnice v oboru
0 - 100, porovnává dvojciferná
čísla a vypočítává rozdíl

UČIVO

PT

UČIV
O
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Seznámení se se zlomkem,
čtení zlomků

Pojmy: čitatel, jmenovatel,
zlomková čára

Práce se zlomky – vypočítání
části zlomku
Modeluje a určí část celku, používá
zápis ve formě zlomku

Zlomek, sčítání zlomků se
stejným jmenovatelem
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2.

3.

4.

5.
Porovná, sčítá a odčítá zlomky se
stejným základem v oboru
kladných čísel

Čte a zapisuje římské číslice

Římské číslice

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

PT

UČIVO

OČEKÁVA
NÉ
VÝSTUPY

PT

1.
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Čte, porovnává desetinná čísla,
numerace s desetinnými čísly
Vyznačí na číselné ose desetinné
číslo dané hodnoty

Desetinná čísla
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1.
Orientuje se v čase - rok, týden,
den, hodina

2.
Orientuje se v čase - rok, měsíc,
týden, den, hodina, minuta,
sekunda

3.
Orientuje se v čase, provádí
jednoduché převody jednotek
času

4.

5.

Pojmy: rok, týden, den, hodina

Pojmy: rok, měsíc, týden, den,
hodina, minuta, sekunda

Převádí jednotky ve vztahu:
hodina, minuta, sekunda

Popisuje rok, části dne, dny
v týdnu

Určí počet měsíců v roce, dnů v
Popisuje jednoduché závislosti
týdnu, hodin ve dni, minut v hodině z praktického života
vteřin v minutě

Roční doby, dny v týdnu, ráno,
poledne, večer

Čte hodiny: čtvrt, půl, třičtvrtě,
celá

Čtení času na hodiny a minuty,
čtení a znalost data narození a
data v kalendáři
OSV: sebeorganizace, oraganizace času při delší práci

Znázorňuje slovní úlohu jednoduchým symbolem, orientuje se
v pojmu řádek a sloupec

Doplňuje tabulku s početními
operacemi, znázorňuje slovní
úlohu, početní příklad

Doplňuje tabulky, schémata,
posloupnosti čísel

Čte a sestavuje jednoduché
tabulky

Čte a sestavuje jednoduché
tabulky a diagramy

Grafické znázornění slovní úlohy,
desítky a jednotky

Řešení tabulek, grafické znázornění slovní úlohy - desítky,
jednotky a početního příkladu

Orientace v tabulce, její doplnění,
grafické znázorňování na stovky,
desítky, jednotky

Práce s tabulkou

Čtení diagramu, práce s tabulkou
a jednoduchým grafem, čtení
jízdního řádu

OSV: kreativita, uplatňování
nápadů při řešení SÚ

OSV: Kooperace a kompetice hledání optimálního řešení.

OSV: řešení problému

EGS: Využití tabulek a grafů

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

Závislosti, vztahy a práce s daty

ŠVP – Škola poznávání a aktivního zdravého pohybu
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace
2.
Vyhledává v zadání jednoduché
slovní úlohy podstatné informace

3.
Vyhledává v zadání složené
slovní úlohy podstatné informace

4.
V tabulce vyhledává potřebná data
čte z diagramu

5.
Vyhledává, sbírá a třídí data

Sestavování zápisu slovní úlohy

Sestavování zápisu slovní úlohy

Práce s daty v tabulce, čtení z
diagramu, kalkulačka, na poště

Práce s jízdním řádem - čtení,
orientace,taktéž s grafem, plánek
bytu, podnikáme,v restauraci
EGS: Objevujeme Evropu a svět

Zná a užívá jednotky l, m, kg a
pojmy s tím související - hmotnost,
délka, objem.

Zná a užívá jednotky délky, objemu, hmotnosti a převádí je

Zná a užívá jednotky délky, objemu, hmotnosti, času a převádí je

Nákup - vážíme, měříme, lejeme přiřazování látek k jednotkám
měření

Jednotky hmotnosti, délky, objemu
a jejich převody

Jednotky a jejich převody

Zná a užívá jednotky délky, objemu, hmotnosti, času a převádí je,
poznává a převádí jednotky obsahu
a objemu
Jednotky a jejich převody

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

OČEKÁVA
NÉ
VÝSTUPY

1.
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PT

EVVO: základní podmínky života- EVVO: základní podmínky životapřevody jednotek objemu - voda,
převody jednotek objemu - voda,
lidské aktivity - jednotky hmotnosti lidské aktivity - jednotky hmotnosti

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

Geometrie v rovině a v prostoru
1.
Rozezná a pojmenuje základní
rovinné útvary, vyhledává je na
obrázku
Čtverec, obdélník, trojúhelník,
kruh
OSV: rozvoj smyslového vnímání,
zrah, hmat

2.
Rozezná, pojmenuje a vymodeluje
základní rovinné útvary, jednoduchá tělesa, hledá jejich obraz
v realitě
Čtverec, obdélník, trojúhelník,
kruh, koule, krychle, kvádr,
válec

3.
Rozezná, pojmenuje, vymodeluje
a popíše základní rovinné útvary
a jednoduchá tělesa, nachází
v realitě jejich reprezentaci
Čtverec, obdélník, trojúhelník,
kruh, kružnice, čtyřúhelník,
koule, kvádr, krychle, kužel

4.
Seznamuje se s vlastnostmi
krychle a kvádru

5.
Vyjmenuje vlastnosti krychle a
kvádru

Krychle, kvádr - rozdíly mezi tělesy

Povrch krychle a kvádru, stavíme
z krychlí

OSV: rozvoj smyslového vnímání,
zrah, hmat

OSV: Rozvoj dovednosti zapamatování

1.
Porovnává velikost útvarů

2.
Porovnává velikost útvarů, měří
a rýsuje úsečky dané délky.

3.
Porovnává velikost útvarů, měří a
odhaduje délku úsečky

4.
Sčítá a odčítá graficky úsečky,
násobí úsečky

Větší, menší, uspořádávání
vzestupné i sestupné

Měření úseček na mm, cm, dm,
rýsování úseček, převody těchto
jednotek

Přenášení úseček,
porovnávání délek, měření úseček

Sčítání a odčítání úseček,
násobení úseček

Rozezná souměrné útvary v rovině

Rozezná a modeluje jednoduché
souměrné útvary v rovině

Sestrojí střed a osu úsečky

Čtení a vyhledávání souměrných
útvarů ve čtvercové síti a pomocí
zrcadla

Dokreslování útvaru ve čtvercové
síti podle osy souměrnosti

Střed úsečky, osa úsečky
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5.
Sčítá a odčítá graficky úsečky,
určí délku lomené čáry, obvod
mnohoúhelníku sečtením délek
jeho stran
Sčítání a odčítání úseček, jejich
násobení

Rozpozná a znázorní ve čtvercové
síti jednoduché osově souměrné
útvary a určí osu souměrnosti
útvaru překládáním papíru
Osa úsečky, osově souměrné
útvary , střed úsečky, rýsování
osy úsečky

Narýsuje a pojmenuje přímku, bod, Narýsuje polopřímky opačné, pozčáru křivou, lomenou a přímou.
přímky rovnoběžné, různoběžné,
kolmé

Rozpoznává a sestrojuje rovnoběžky a kolmice

Sestrojí rovnoběžky a kolmice

Čáry, přímky, body - jejich rýsová- Polopřímky opačné, vzájemná
ní a pojmenovávání
poloha dvou přímek

Přímky rovnoběžné a kolmé, rýsování kolmic, rovnoběžek, vzájemná poloha přímek

Přímky rovnoběžné a kolmé,
pravidelné obrazce, rovnoběžníky
vzdálenost bodu od přímky a
vzdálenost dvou rovnoběžných
přímek

Seznámí se se způsobem
výpočtu obsahu obdélníku a
čtverce, s jednotkami obsahu

Určí obsah obrazce pomocí
čtvercové sítě a užívá základní
jednotky obsahu

OČEKÁVA
NÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
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2.

3.

4.
Obsah čtverce a obdélníku,
jednotky obsahu

5.
Obsah čtverce, obdélníku, jednotky obsahu, obsahy složitějších
obrazců
OSV: Návaznost na učivo již
osvojené

Narýsuje kružnici a rovnoramenný, Rýsuje kružnici a kruh
rovnostranný trojúhelník

Rýsuje kružnici a kruh

Rovnoramenný a rovnostranný
trojúhelník

Poloměr, průměr a vzájemná
poloha dvou kružnic

Kružnice, kruh

OČEKÁ
VANÉ
VÝSTU
PY

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

1.
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Orientuje se ve čtvercové síti

Narýsuje a znázorní základní
rovinné útvary, užívá jednoduché
konstrukce, sestrojí pravý úhel,

Narýsuje a znázorní základní
rovinné útvary, užívá jednoduché
konstrukce

UČIVO

Rýsování kružnice, čtverce,
obdélníku, trojúhelníku, rýsování
rovnoběžníku a pravého úhlu

Rýsování čtverce, obdélníku,
trojúhelníku, kružnice, úhlu,
pravoúhlého trojúhelníku
OSV: Vyhledávání pomoci při
řešení problému

PT

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

Souřadnice bodu

1.
Žák se orientuje v prostoru podle
podle slov: vlevo, vpravo, před, za,
nahoře, dole
Orientace v prostoru

2.
Žák se orientuje v prostoru i v
rovině podle pokynů hned před,
hned za
Orientace v prostoru a v rovině
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3.

4.

5.

3.

4.

5.
Řeší jednoduché praktické slovní
úlohy a problémy, jejichž řešení je
nezávislé na obvyklých postupech
a algoritmech školské matematiky
Sbírání a třídění dat, na poště,
plánek bytu, podnikáme, nádraží,
jízdní řády, místo mého bydliště a
nalezení, výpočet trasy

PT

UČIVO

OČEKÁVA
NÉ
VÝSTUPY
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Nestandardní aplikační úlohy a problémy

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

1.

2.

OSV: Práce ve skupině
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IV. 2.1.

Učební osnovy předmětu matematika – 2. stupeň

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Číslo a proměnná
6.
Samostatně provádí početní
operace v oboru přirozených
čísel.
Provádí početní výkony s
desetinnými čísly
Zaokrouhluje, provádí odhady s
danou přesností, účelně používá
kalkulátor.
Naučí se analýze, rozboru a
vyhodnocení jednoduchých
problémů, dovede řešit a
modelovat aplikace v
konkrétních situacích s použitím
desetinných čísel.
Využívá dělitelnosti v oboru N
pro modelování a řešení úloh

7.
Naučí se provádět všechny
operace v oboru celých a
racionálních čísel.
Analyzuje a řeší jednoduché
problémy, modeluje konkrétní
situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru
celých a racionálních čísel
Samostatně a účelně
zaokrouhluje, provádí odhady s
danou přesností, k výpočtům
používá kalkulátor. Zvládá
vyjádřit racionální číslo různými
způsoby, dle potřeby je v
reálných situacích používá k
vyjádření celek - část
poměrem,zlomkem, desetinným
číslem, procentem.
Řeší modelováním a výpočtem
situace vyjádřené poměrem
Pracuje s měřítky map a plánů
Využívá trojčlenku k řešení
slovních úloh.
Řeší aplikační úlohy na procenta
včetně úloh s procentovou částí
větší než základ.

8.
Užívá ve výpočtech druhou
mocninu a odmocninu, zná
pravidla pro počítání s
mocninami.
Rozumí pojmu a používá výraz
k matematizování jednoduchých
situací, určí hodnotu výrazu
dosazením.
Provádí základní operace s
výrazy.
Užívá a zapisuje vztah rovnosti,
řeší lineární rovnice pomocí
ekvivalentních úprav.
Formuluje a řeší reálné situace
pomocí rovnic.
Zdůvodňuje a ověřuje řešení,
hledá jeho různé varianty.

9
Sčítá a násobí mnohočleny,
provádí rozklad mnohočlenů na
součin pomocí vzorců a
vytýkáním.
Provádí početní operace s
lomenými výrazy.
Řeší a formuluje reálné situace
pomocí rovnic a jejich soustav.
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PT

UČIVO

6.
Rozšířené opakování
- přirozená čísla
- čtení a zápis čísla v desítkové
soustavě
- zobrazení na číselné ose
- početní operace
- převody jednotek
- násobek, dělitel, znaky
dělitelnosti
- prvočíslo, číslo složené
- společný násobek a dělitel

F - řešení početních úloh
Osv - odhady např. vzdálenosti,
ceny nákupu

7.
Racionální čísla
- čtení a zápis zl., zobr. na č. ose
- vztah mezi zlomky a des. čísly
- převrácený zlomek, smíšené
číslo
- početní operace
- složený zlomek
Celá čísla
- čtení, zápis a zobrazení na
číselné ose
- opačné číslo, absolutní hodnota
- početní operace
Poměr. Přímá a nepř. úměrnost.
- pojem
- zvětš. a zm. v daném poměru
- rozdělení hodnoty v daném
poměru
- měřítko
- úměra
- přímá a nepřímá úměrnost
- trojčlenka
Procenta
- pojem
- zákad, pr. část, počet procent
- promile
- slovní úlohy
F numerické výpočty, vztah
mezi veličinami
Z měřítko plánu, mapy

8.
Výrazy.
- číselné výrazy
- proměnná, výrazy s
proměnnou
- úpravy výrazů
Druhá mocnina a odmocnina.
- pojem, čtení a zápis druhé
mocninya odmocniny
- určení druhé mocniny a odm..
- pojem reálného čísla
Mocniny s přirozeným
mocnitelem.
- čtení a zápis mocnin s přiroz.
mocnitelem
- zápis čísla pomocí m. deseti
- početní operace s m. s přiroz,
mocnitelem
Lineární rovnice.
- rovnost
- lineární rovnice
- slovní úlohy

F vztahy mezi veličinami, řešení
fyzikálních úloh

9
Výrazy.
- úpravy výrazů pomocí vzorců
- rozklad výrazů na součin
- pojem lomený výraz
- početní operace s lomenými
výrazy
Rovnice s neznámou ve
jmenovateli.
Soustavy rovnic.
- soustava dvou lineárních
rovnic se dvěma neznámými
- řeš. slovních úloh pomocí
soustav lineárních rovnic
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OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

IV. 2.2.
Závislosti, vztahy a práce s daty
6.
7.
Znázorní desetinná čísla na
Zakreslí bod v pravoúhlé
číselné ose.
soustavě souřadnic.
Vyhledává, vyhodnocuje a
Určuje vztah přímé a nepřímé
zpracovává data pro doplnění
úměrnosti, vztah vyjádří
jednoduchých tabulek.
tabulkou, rovnicí nebo grafem.
Matematizuje jednoduché reálné
situace s využitím funkčních
vztahů

8.
Popíše základní statistická
šetření.
Sestavuje tabulky a diagramy.
Vyhledá a vyhodnotí
jednoduchá statistická data
v grafech a tabulkách.
Porovnává soubory dat

9
Svými slovy vyjádří pojem
funkce, používá dříve získané
poznatky o přímé a nepřímé
úměrnosti k dalším oznak o
funkcích.
Užívá funkční vztahy k řešení
úloh.
Matematizuje reálné situace
s využitím funkčních vztahů
Aplikuje poznatky o funkcích
pro grafické řešení soustavy
lineárních rovnic.
Aplikuje poznatky z finanční
matematiky v úlohách na
jednoduché úrokování
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OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

IV. 2.3.
Geometrie v rovině a prostoru
6.
7.
Zvládá základní symboliku
Pozná shodné útvary, užívá věty
popisu geometrických útvarů.
o shodnosti trojúhelníků v
Načrtne a sestrojí čtverec a
početních a konstr. úlohách
obdélník, odhaduje a vypočítá
(sss,sus,usu).
Načrtne a
jejich obvod a obsah.
sestrojí trojúhelník, rovnoběžník
Zdůvodňuje a využívá polohové a lichoběžník.
Je veden
a metrické vlastnosti těchto
k zápisu postupu konstr. úloh
rovinných útvarů pro řešení
pomocí symbolů.
jednoduchých praktických
Vypočte obsah a obvod těchto
problémů.
obrazců, aplikuje metrické a
Určuje velikosti úhlů měřením a polohové vlastnosti těchto
výpočtem.
útvarů pro řešení jednoduchých
Seznámí se a popíše různé druhy praktických úloh.
trojúhelníků a základní
Načrtne a sestrojí obraz hranolu,
konstrukční úlohy trojúhelníka.
sestrojí jeho síť.
Načrtne a sestrojí obraz krychle Vypočte povrch a objem
a kvádru.
hranolu.
Načrtne a sestrojí jejich síť.
Načrtne a sestrojí obraz
Naučí se vypočítat jejich objem rovinného útvaru ve středové
a povrch.
souměrnosti.
Analyzuje a řeší aplikační geom. Určí středově souměrný útvar.
úlohy s využitím znalostí o
krychli a kvádru.
Načrtne a sestrojí obraz
rovinného útvaru v osové
souměrnosti, určí osově
souměrný útvar.

8.
Seznámí se s odvozením vzorce
Pythagorovy věty. Zvládá její
využití k modelování a řešení
úloh v rovině i prostoru.
Vypočítá délku kružnice a obsah
kruhu.
Určí vzájemnou polohu přímky
a kružnice a dvou kružnic.
Objasní pojem množina bodů v
rovině.
Využívá pojem množina všech
bodů dané vlastnosti
k charakteristice útvaru a
k řešení polohových a
nepolohových konstrukčních
úloh.
Používá zápis konstr. úloh
pomocí symbolů.
Popíše válec, sestrojí jeho síť.
Vypočítá jeho povrch a objem.

9
Charakterizuje a třídí základní
rovinné útvary
Rozliší shodné a podobné
útvary, užívá věty o podobnosti
trojúhelníků v početních a
konstr. úlohách.
Určuje a charakterizuje základní
prostorové útvary (tělesa),
analyzuje jejich vlastnosti.
Odhaduje a vypočítá objem a
povrch těles.
Načrtne a sestrojí obraz
jednoduchých těles v rovině
Analyzuje a řeší aplikační
geometrické úlohy s využitím
matematického aparátu
Popíše, nakreslí a určí kužel,
jehlan a kouli.
Vypočítá objem a povrch těchto
těles.
Sestrojí síť a model jehlanu a
kužele.
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6.
Geometrické útvary v rovině.
- rovina, bod, úsečka, přímka,
polopřímka, kružnice, kruh
- převody jednotek, jednotky
obsah
- obvod a obsah čtverce
a obdélník
Úhel a jeho velikost
- pojem, rýsování a přenášení
úhlu
- osa úhlu
- úhlové jednotky, měř. velikosti
úhlu
- ostrý, tupý, pravý a přímý úhel
- početní operace s velikostmi
úhlů
- vrcholové a vedlejší úhly
- mnohoúhelníky- pojem,
pravidelný šesti a osmi úhelník
(konstrukce,obvod)
Trojúhelník.
- pojem, druhy
- vnitřní a vnější úhly
trojúhelníku
- těžnice, střední příčky, výšky
- kružnice opsaná, vepsaná
- konstrukce trojúhelníku věta
sss, sus, usu
Osová souměrnost.
- osová souměrnost
- shodné útvary
- osově souměrné útvary
Krychle a kvádr.
- jednotky obsahu
- popis krychle a kvádru
- zobrazování těles

7.
Trojúhelník.
- shodnost trojúhelníků
- trojúhelníková nerovnost
Rovnoběžníky.
- pojem, vlastnosti, rozdělení
- konstrukce rovnoběžníku
- obvod a obsah
- obsah trojúhelníku
Lichoběžník.
- pojem, vlastnosti, rozdělení
- konstrukce
Hranol.
- pojem
- povrch a objem
Středová souměrnost.
- sestrojení obrazu ve středové
souměrnosti

8.
Pythagorova věta.
- výpočet délek stran
v pravoúhlém trojúhelníku
- užití Pythagorovy věty
Kruh, kružnice.
- vzájemná poloha přímky
a kružnice
- vzájemná poloha dvou kružnic
- délka kružnice
- obsah kruhu
Válec.
- pojem
- povrch válce
- objem válce
Konstrukční úlohy.
- množiny bodů v rovině
- Thaletova věta, tečny
ke kružnici
- konstrukce trojúhelníků
a čtyřúhelníků

9
Podobnost.
- podobnost
- věty o podobnosti trojúhelníků
Tělesa.
- kužel
- jehlan
- koule
- povrch a objem těles
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6.
F - řešení početních úloh
Osv - odhady např. vzdálenosti,
ceny nákupu

7.
F numerické výpočty, vztah
mezi veličinami
Z měřítko plánu, mapy

8.
F vztahy mezi veličinami, řešení
fyzikálních úloh úloh

9

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

Nestandardní aplikační úlohy a problémy
6.
7.
8.
9
Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předpokládaných nebo zkoumaných situací
Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí.
(Tyto výstupy jsou realizovány v matematických soutěžích – Pythagoriáda, Matematická olympiáda, Kolkan)
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IV. 3.

Informační a komunikační technologie

IV. 3.0.

Charakteristika předmětu informatika:
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Obsahové, časové a organizační vymezení – 2. stupeň
ročník
hodinová dotace
hodinová dotace třídy s rozšířenou výukou Tv

V.
1
1

VI.
1
1

VII.
+1
0

VIII.
+1
0

IX.
+1
+1

Vzdělávání v tomto předmětu:







klade důraz na vlastní praktickou prácí žáků, procvičování jednotlivých úkonů až do jejich úplné automatizace
umožňuje získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky, pracovat s textem, grafikou, získávat informace z Internetu a dalších zdrojů,
třídit je, zpracovávat a využívat
seznamuje žáky s počítačem a jeho jednotlivými částmi
vede žáky k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti
seznamuje žáky o kladném a záporném přínosu práce s internetem
seznamujeme žáky s vlastní hygienou a bezpečností práce s počítačem a k ochraně osobních dat
Vyučovací předmět Informatika je úzce spjat se všemi vyučovacími předměty. V předmětu se realizují tematické okruhy těchto průřezových témat:
 osobnostní a sociální výchova ( OSV )
 výchova demokratického občana (VDO)
 výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech ( EGS )
 multikulturní výchova ( MV )
 mediální výchova ( MEV )

Formy realizace tohoto předmětu
Předmět je realizován především v učebně počítačů. Skupiny jsou tvořeny tak, aby každý žák měl svůj počítač.

ŠVP – Škola poznávání a aktivního zdravého pohybu
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení




Učitel klade důraz na čtení s porozuměním, vyhledávání informací a práci s textem
Učitel využívá sebekontrolu a sebehodnocení žáků
Učitel umožňuje ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a náměty

Kompetence k řešení problémů




Učitel vede žáky k práci s různými informačními zdroji
Učitel seznamuje žáky s různými strategiemi řešení problémů
Učitel vede žáky k použití internetu v běžných životních situacích

Kompetence komunikativní



Učitel umožňuje žákům prezentovat vlastní názor ústní i písemnou formou
Učitel umožňuje odevzdávat práce přes emailovou poštu

Kompetence sociální a personální




Učitel vede žáky k respektování společně dohodnutých pravidel
Učitel používá skupinovou práci, spolupráci ve třídě, vzájemnou pomoc při učení
Učitel umožňuje žákům sdílet problémy

Kompetence občanské




Učitel podporuje vlastní sebedůvěru žáků
Učitel seznamuje žáky s vazbami na legislativu a obecně morální zákony (softwarové pirátství, autorské zákony, …)
Učitel vede žáky, aby při zpracování informací mysleli nad obsahem sdělení, které získávají z internetu nebo jiných zdrojů

Kompetence pracovní



Učitel vyžaduje dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel pro práci s výpočetní technikou
Učitel umožňuje žákům využívat ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst
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Učební osnovy předmětu informační a komunikační technologie

Ročník: 5.
Očekávané výstupy
Dodržuje bezpečnostní pravidla práce s počítačem a
jeho působení na zdraví člověka.
Správně zapne a vypne počítač, přihlásí se do sítě a
odhlásí se.

Průřezová témata
Učivo
Mezipředm. vztahy
Kurzy a projekty
Dodržování vzdálenosti očí od monitoru,
Tv – ukázky cviků k procvičení
správné sezení u počítače, jednoduché cviky pro páteře
předcházení nemocí plynoucí s práce s
počítačem
Heslo – bezpečnost a síla

Vyjmenuje a popíše základní části počítačové sestavy. Myš, klávesnice, monitor, skříň počítače
Seznámí se se základními pojmy z oblasti informační
technologie.

Informace, informační zdroje, druhy informací

Aktivně využívá výukových programů.

Ovládání výukových programů.

Vyjmenuje jaké je nebezpečí internetu

Sociální sítě, ochrana osobních dat.

Ovládá internetový prohlížeč.

Internetový prohlížeč – ovládání (tlačítka zpět,
dopředu, zadávání adres,…)
OSV – pravidla komunikace

Používá elektronickou poštu.

Přečtení, přeposlání, odpovídání na zprávu.
Poštovní servery.
MDV – kritický přístup k

Poznámky
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Očekávané výstupy
Vyhledává informace na internetu.

Učivo
Zadávání úplných internetových adres a
vyhledávání podle klíčového slova. Pohyb přes
hypertextové odkazy.

Nakreslí obrázek v grafickém editoru s použitím
panelu nástrojů.

Malování (guma, lupa, retus,…)

Vytvoří, upravuje a uloží dokument v textovém
editoru.

Word – vkládání textu a obrázků. Úprava textu.

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Kurzy a projekty
informacím
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Poznámky

OSV – kreativita
Vv – tvorba přání
ČJ – sloh, pravopis

Ročník: 6.
Očekávané výstupy
Seznámí se se základními pojmy z oblasti informační
technologie
Vysvětlí pojem „hardware“, pojmenuje a zařadí
základní zařízení počítače
Vyjmenuje vstupní a výstupní zařízení
Popíše zařízení k chodu počítače
Ovládá internetový prohlížeč
Správně zapne a vypne počítač, přihlásí se do sítě a
odhlásí se.
Nakreslí obrázek v grafickém editoru s použitím
panelu nástrojů
Orientuje se ve struktuře složek a souborů, přesune,

Učivo

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Kurzy a projekty
Ov – zdroj informací

Informace, informační zdroje, druhy informací,
bit, byte
Hardware, základní jednotka, vstupní a výstupní MDV – kritický přístup
zařízení
k informacím, ověřování zdrojů
Myš, klávesnice, monitor, tiskárna, scanner
Procesor
Internetový prohlížeč – ovládání (tlačítka zpět,
dopředu,)
Heslo – bezpečnost a síla
Malování (guma, lupa, retus,…)

Z – malování vlajek

Adresář, podadresář, soubory.

M – rovinné útvary

Poznámky
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Očekávané výstupy
kopíruje, přejmenuje složku a soubor
Vyhledává informace na internetu
Používá elektronickou poštu
Vytvoří, upravuje a uloží dokument v textovém
editoru

Učivo
Hypertextové odkazy, vyhledávání, internetové
adresy
Přečtení, přepískání, odpovídání na zprávu.
Poštovní servery.
Word – vkládání textů a speciálních symbolů.
Úprava textu. Kopírování a přesouvání.
Odstavec. Ohraničení a stínování. Odrážky a
číslování. Automatické tvary

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Kurzy a projekty
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Poznámky

OSV - kreativita

Ročník: 7.
Očekávané výstupy
Vyjmenuje přídavné karty počítače a jiné zařízení
připojované k počítači
Popíše zařízení k chodu počítače
Ovládá internetový prohlížeč
Nakreslí obrázek v grafickém editoru
Orientuje se ve struktuře složek a souborů, přesune,
kopíruje, přejmenuje složku a soubor
Vyhledává informace na internetu
Používá elektronickou poštu
Vytvoří, upravuje a uloží dokument v textovém
editoru
Vytvoří jednoduchou prezentaci

Učivo
TV karta, zvuková karta, MP3 přehrávač, Web
kamery
Paměť.
Internetový prohlížeč – ovládání (popis funkcí –
domů, oblíbené položky,…), výběr prohlížeče
Malování (guma, lupa, retuš,…)
Adresář, kořenový adresář, podadresář, soubory
a jejich přípony a ikony.
Logické operátory.
Programy na elektronickou poštu.
Word – vkládání obrázků, Panely nástrojů
PowerPoint – stránka, animace, přechod snímků

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Kurzy a projekty
MDV – kritický přístup
k informacím, ověřování zdrojů
EGS – vyhledávání a komunikace
informací o světě
OSV – pravidla komunikace
OSV - kreativita
Čj – sloh, pravopis

Poznámky
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Ročník: 8.
Očekávané výstupy
Má přehled o vývoji počítačové techniky
Vysvětlí pojem software
Má přehled o historii a současnosti operačních
systémů
Programy, které zná, zařadí do příslušné podskupiny.
Vysvětlí k čemu určitá podskupina slouží
Nakreslí obrázek v grafickém editoru s použitím
panelu nástrojů
Vytvoří, upraví a uloží dokument v textovém editoru
Vytvoří tabulku, naplní ji daty a upraví její vzhled

Učivo
Vývoj počítačů
Software, softwarové firmy, pojmy upgrade a
lokalizace.
Řada Windows, jiné operační systémy
Přehled programů – textový editor, tabulkový
procesor, …

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Kurzy a projekty
D – 2. světová válka až současnost
VDO – softwarové pirátství
M – jednoduché početní operace,
grafické znázorňování hodnot
M - kartézské souřadnice

Zoner Callisto

Příklady programů pro různé
Tabulky v textovém editoru. Tabulátory.
předměty
Záhlaví a zápatí stránky.
Pojmy: buňka, řádek, sloupec, list. Označování Vv – tvorba plakátů, přání apod.
Využije jednoduchých výpočtů a funkcí v tabulkovém buněk, formát buněk, ohraničení a stínování
procesoru
tabulky.
Vytvoří graf v tabulkovém procesoru
Jednoduché výpočty (sčítání, odčítání, násobení,
dělení, procenta,…)
Na uživatelské úrovni zpracuje a prezentuje informace Typy grafů (sloupcový, kruhový, …) a jejich
v grafické formě
tvorba.
PowerPoint - rozvržení snímku, přidávání
animací, zvuků atd.

Poznámky
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Ročník 9.
Očekávané výstupy
Vysvětlí pojem počítačová síť a uvede její výhody,
uvede nejpoužívanější topologie
Vysvětlí pojem internet, jeho historii, druhy připojení
a adresování v internetu
Vyjmenuje služby internetu
Vytvoří, upravuje a uloží dokument v textovém
editoru

Učivo

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Kurzy a projekty

Počítačová síť a topologie počítačových sítí
Internet, historie internetu, druhy připojení
k internetu, adresování.
Elektronická pošta, chat, internetové
bankovnictví,…
Psaní rovnic a matematických symbolů,
vkládání organizačních diagramů, hromadná
korespondence
Funkce: Průměr, Min, Max, IF.

MDV – kritický přístup
k informacím, ověřování zdrojů
OSV – pravidla komunikace
M- rovnice, matematické symboly

Využije složitějších výpočtů a funkcí v tabulkovém
Ch – chemické rovnice
procesoru, vytvoří graf.
Vytvoří jednoduchý formulář
Formuláře – druhy tlačítek, úprava a zpracování.
Na uživatelské úrovni zpracuje a prezentuje informace Prezentace: prvky textového editoru, vkládání
v grafické formě
tlačítek, tabulek, grafů.
Metody, formy, nástroje, pomůcky: nástěnné obrazy, skupinové práce, seminární práce
Miniprojekty, kursy - dle možností

Poznámky
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IV. 4.

Člověk a jeho svět

IV. 4.0.

Charakteristika vyučovacího předmětu prvouka:
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Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje jako samostatný předmět v těchto ročnících:
 1. ročník 2 hodiny týdně
 2. ročník 2 hodiny týdně
 3. ročník 2+0,5 dosponibilní hodina týdně

Předmět prvouka je tvořen těmito tématickými okruhy:






Místo, kde žijeme – domov, naše obec, bezpečný pohyb v dopravě
Lidé kolem nás – jsem školák, moje rodina, člověk, věci a činnosti kolem nás, lidé a technika, vztahy mezi lidmi, orientace v problematice peněz
Lidé a čas – práce a volný čas, minulost, současnost, budoucnost
Rozmanitost přírody – život v přírodě
Člověk a jeho zdraví – zdravý životní styl, bezpečné chování a vzájemná pomoc i při mimořádných událostí

Vzdělávání v tomto předmětu:








směřuje ke zvládnutí základních znalostí orientace v čase – rok, měsíce, roční období a jejich charakteristika, den a denní režim, čtení hodin, základní
orientace ve světě financí
k poznání a pozorování místa a města, kde žijeme, jeho současnosti i historie, průmyslu, přírody, kulturních památek, které nejen poznáváme i
chráníme
upevňuje u žáků bezpečný pohyb při cestě do školy, upozorňuje na možné nebezpečí, jak se správně chránit
rozvíjí u žáků pozitivní vztah k přírodě, vede žáky k aktivní činnosti při její ochraně a umožňuje žákům poznávat stromy, keře, rostliny, jednoduché
ekosystémy
systematicky buduje u žáků hygienické návyky a zdravý životní styl, učí žáky poskytnout základní zdravotní ošetření a učí je jednat za mimořádných
událostí, poskytování vzájemné pomoci a upevňování preventivního chování a ochrany vlastního zdraví
vede k bezpečné komunikaci prostřednictvím elektronických médií
systematicky buduje u žáků ekologické myšlení – třídění odpadů, kompostování, důležitost ochrany přírody
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Vyučovací předmět Prvouka je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty. V předmětu se realizují tematické okruhy těchto průřezových témat:
 osobnostní a sociální výchova ( OSV )
 výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech ( EGS )
 multikulturní výchova ( MV )
 mediální výchova ( MEV )
 výchova demokratického občana ( VDO )
 environmentální výchova ( EVVO )
 etická výchova ( EtV )

Formy realizace tohoto předmětu
Předmět je realizován ve třídách, v terénu – v přírodě, na školním pozemku, v odborné učebně přírodopisu, jsou organizovány návštěvy Fryštátského
zámku, zámeckého parku a vycházky městem, besedy s Policií ČR a zástupci RWE. Žáci všech ročníků navštěvují Stanici mladých přírodovědců v Karviné a
další akce z aktuální nabídky města ke Dni Země, či jiných nabídek souvisejících s obsahem předmětu. Třídní učitelé organizují školní výlety do blízkého
okolí – Beskydy, okolní města. Vzhledem k počtu žáků ve třídách nedochází k jejich dělení na skupiny.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení












Učitel předkládá žáku různé způsoby osvojování si učiva
Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu učitel – žák, žák – žák
Učitel dodržuje přestávky a vyuč.hodiny, dává žákům prostor k regeneraci sil
Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů
Učitel zařazuje různé formy práce – činnostní učení, pokusy, experimenty
Učitel vede žáky k zaznamenávání stručných poznámek
Učitel důsledně dbá plnění zadaných úkolů
Učitel dbá na propojení získaných vědomostí s praktickým životem
Učitel je žákům partnerem
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi o svých chybách, hledání cest nápravy
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
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Učitel dává žákům k dispozici širokou škálu informačních zdrojů dle možností školy

Kompetence k řešení problémů











Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů
Učitel zařazuje různé formy práce – činnostní učení, pokusy, experimenty, pozorování, modelové situace, reálné situace a vede žáky
k vyhodnocování svých postřehů
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi o svých chybách, hledání cest nápravy
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel dává žákům k dispozici širokou škálu informačních zdrojů dle možností školy
Učitel vede žáky k aktivnímu vyhledávání problému, jeho pojmenování a k odhalení cesty řešení
Učitel vede žáky k otevřené diskusi k problému a k plné odpovědnosti za jeho řešení
Učitel vede žáky k soustavnému sebevzdělávání se
Učitel rozvíjí u žáků strategické myšlení
Učitel dává prostor pro práci samostatnou, ve dvojích i skupinách, nebrání žákům ve vzájemné pomoci

Kompetence komunikativní









Učitel je žákům partnerem a vede je k otevřené diskusi - naslouchání
Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů
Učitel vede žáky k využívání různých informačních zdrojů
Učitel při práci s textem a obrazem rozvíjí: dialog o přečteném, hledání klíčových informací, čtení s porozuměním
Učitel vede žáka k vyjádření myšlenky chronologicky a logicky správně
Učitel klade otázky a vyžaduje odpovídání celou větou
Učitel ve spolupráci s žáky vypracovává pravidla komunikace ve třídě a důsledně vyžaduje jejich dodržování, pravidla jsou vyvěšená na viditelném
místě

Kompetence sociální a personální




Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel zařazuje různé formy organizace práce – dvojice, skupina, třída
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi
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Učitel je žákům partnerem
Učitel společně s žáky buduje ve třídě pozitivně naladěnou atmosféru a vytváří esteticky hodnotné prostředí
Učitel ve spolupráci s žáky vypracovává pravidla komunikace ve třídě a důsledně vyžaduje jejich dodržování, pravidla jsou vyvěšená na viditelném
místě
Učitel důsledně oslovuje všechny žáky jmény a vyžaduje toto oslovování i od žáků
Učitel po ukončení činnosti vždy vyhodnotí její průběh, chování žáků
Učitel dává žákům prostor k prezentaci svých schopností a dovedností – hra na hudební nástroj apod.

Kompetence občanské
 Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
 Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi
 Učitel je žákům partnerem
 Učitel důsledně oslovuje všechny žáky jmény a vyžaduje toto oslovování i od žáků
 Učitel ve spolupráci s žáky vypracovává pravidla komunikace ve třídě a důsledně vyžaduje jejich dodržování, pravidla jsou vyvěšená na viditelném
místě
 Učitel společně s žáky buduje ve třídě pozitivně naladěnou atmosféru a vytváří esteticky hodnotné prostředí
 Učitel pružně reaguje na negativní projevy chování ve třídě a pozitivní projevy vyzdvihuje
 Učitel organizuje činnosti s ekologickým zaměřením – třídění odpadů, ochrana přírody, brigády v okolí školy
 Učitel seznamuje žáky s různými etniky a odlišnostmi v jejich životním stylu
 Učitel důsledně vyžaduje nápravu škod, které žák úmyslně způsobí druhé osobě a omluvu
 Učitel vede žáky k šetrnému užívání přírodních zdrojů – elektřina, voda, odpad
 Učitel pomocí modelových situací nacvičuje s žáky chování za mimořádných událostí, žádost o pomoc a vyvarování se navazování známostí s cizími
osobami
 Učitel organizuje návštěvy kulturních památek a výlety

Kompetence pracovní





Učitel důsledně vyžaduje dodržování pravidel bezpečného chování
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel důsledně dbá plnění zadaných úkolů
Učitel zařazuje různé formy práce a v různém prostředí
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Učitel dává prostor pro práci samostatnou, ve dvojicích i skupinách, nebrání žákům ve vzájemné pomoci
Učitel společně s žáky hledají vhodný způsob splnění zadaného úkolu
Učitel seznamuje žáky s různými profesemi
Učitel vyžaduje po žákovi zhodnocení své práce i ostatních spolužáků

IV. 4.0.

Charakteristika vyučovacího předmětu přírodověda:

Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět v těchto ročnících:
 4. ročník 1+1 disponobilní hodina týdně
 5. ročník 2
hodiny týdně

Předmět přírodověda je tvořen těmito tématickými okruhy:






Rozmanitost přírody – poznávání stavby těla a způsobu života rostlin i živočichů, životní podmínky, přírodní společenstva na podzim, v zimě, na
jaře, v létě
Třídění organismů – principy třídění rostlin, třídění živočichů podle jejich příbuznosti a podobnosti
Země ve vesmíru – Slunce a jeho planety, pohyby Země, střídání ročních dob, dne a noci, globus
Rozmanitost podmínek života na Zemi – podnebí, počasí, podnebné pásy, botanické a zoologické zahrady, pozorování přírodních jevů
Člověk, životní podmínky a vztahy k prostředí – znaky člověka, lidský organismus, preventivní ochrana zdraví, člověk a technika, člověk a přírodní
zdroje, příklady různých výrob, ochrana přírody a prostředí

Vzdělávání v tomto předmětu:









Směřuje k pochopení ročního cyklu v přírodě i změn, které nastávají v přírodě v průběhu roku
Vede k uvědomění si rozmanitosti přírody a bohatosti druhů, které v ní žijí, její poznávání a ochrana
Probouzí zájem o základní ekologické vztahy, využití odpadů, vede k aktivní ochraně přírody a živ. prostředí
Seznamuje s důležitými druhy kulturních rostlin a jejich životními cykly
Rozlišuje základní skupiny rostlin a živočichů
Seznamuje se se sluneční soustavou, podmínkami života na Zemi
Poznává lidské tělo, orgány a orgánové soustavy, vývoj a změny člověka
Získává vztah k vlastnímu zdraví a zdravému způsobu života, vede k preventivní ochraně zdraví
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Učí se správnému chování za mimořádných situací, vede k poskytování první pomoci, dodržování pravidel silničního provozu a bezpečném chování
chodce a cyklisty
Seznamuje se se základy techniky a jednoduchými stroji
Zkouší porozumět závislosti člověka na přírodních zdrojích a nutnosti chránit životní prostředí, poznávat globální problémy přírodního prostředí
Poznává rozmanitost života na Zemi

Vyučovací předmět Vlastivěda je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty. Obsah tohoto předmětu se objevuje v hodinách jazyka
českého, matematiky, pracovních činností, výtvarné výchovy. V předmětu se realizují tematické okruhy těchto průřezových témat:
 osobnostní a sociální výchova ( OSV )
 výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech ( EGS )
 multikulturní výchova ( MV )
 mediální výchova ( MEV )
 výchova demokratického občana ( VDO )
 environmentální výchova ( EVVO )
 etická výchova ( EtV )

Formy realizace tohoto předmětu
Předmět je realizován ve třídách, v terénu – v přírodě, v odborné učebně přírodopisu. Žáci využívají i počítačové učebny, kde mohou vyhledávat
informace na internetu či procvičovat učivo pomocí výukových programů. Třídní učitelé organizují školní výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí. Dle
možností žáci navštěvují Stanici mladých přírodovědců v Karviné, zúčastňují se besed s Policií ČR, RWE apod.,navštěvují Planetárium v Ostravě-Porubě.
Vzhledem k počtu žáků ve třídách nedochází k jejich dělení na skupiny.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
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Učitel předkládá žáku různé způsoby osvojování si učiva
Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu učitel – žák, žák – žák
Učitel dodržuje přestávky a vyuč.hodiny, dává žákům prostor k regeneraci sil
Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů
Učitel zařazuje různé formy práce – činnostní učení, pokusy, experimenty
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Učitel vede žáky k zaznamenávání stručných poznámek
Učitel důsledně dbá plnění zadaných úkolů
Učitel dbá na propojení získaných vědomostí s praktickým životem
Učitel je žákům partnerem
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi o svých chybách, hledání cest nápravy
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel dává žákům k dispozici širokou škálu informačních zdrojů dle možností školy

Kompetence k řešení problémů











Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů
Učitel zařazuje různé formy práce – činnostní učení, pokusy, experimenty, pozorování, modelové situace, reálné situace a vede žáky
k vyhodnocování svých postřehů
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi o svých chybách, hledání cest nápravy
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel dává žákům k dispozici širokou škálu informačních zdrojů dle možností školy
Učitel vede žáky k aktivnímu vyhledávání problému, jeho pojmenování a k odhalení cesty řešení
Učitel vede žáky k otevřené diskusi k problému a k plné odpovědnosti za jeho řešení
Učitel vede žáky k soustavnému sebevzdělávání se
Učitel rozvíjí u žáků strategické myšlení
Učitel dává prostor pro práci samostatnou, ve dvojích i skupinách, nebrání žákům ve vzájemné pomoci

Kompetence komunikativní









Učitel je žákům partnerem a vede je k otevřené diskusi - naslouchání
Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů
Učitel vede žáky k využívání různých informačních zdrojů
Učitel při práci s textem a obrazem rozvíjí: dialog o přečteném, hledání klíčových informací, čtení s porozuměním
Učitel vede žáka k vyjádření myšlenky chronologicky a logicky správně
Učitel rozvíjí u žáků kultivovaný projev důsledným opravováním a napomínáním
Učitel klade otázky a vyžaduje odpovídání celou větou
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Učitel ve spolupráci s žáky vypracovává pravidla komunikace ve třídě a důsledně vyžaduje jejich dodržování, pravidla jsou vyvěšená na viditelném
místě

Kompetence sociální a personální









Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel zařazuje různé formy organizace práce – dvojice, skupina, třída
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi
Učitel je žákům partnerem
Učitel společně s žáky buduje ve třídě pozitivně naladěnou atmosféru a vytváří esteticky hodnotné prostředí
Učitel ve spolupráci s žáky vypracovává pravidla komunikace ve třídě a důsledně vyžaduje jejich dodržování, pravidla jsou vyvěšená na viditelném
místě
Učitel důsledně oslovuje všechny žáky jmény a vyžaduje toto oslovování i od žáků
Učitel po ukončení činnosti vždy vyhodnotí její průběh, chování žáků

Kompetence občanské














Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi
Učitel je žákům partnerem
Učitel důsledně oslovuje všechny žáky jmény a vyžaduje toto oslovování i od žáků
Učitel ve spolupráci s žáky vypracovává pravidla komunikace ve třídě a důsledně vyžaduje jejich dodržování, pravidla jsou vyvěšená na viditelném
místě
Učitel společně s žáky buduje ve třídě pozitivně naladěnou atmosféru a vytváří esteticky hodnotné prostředí
Učitel pružně reaguje na negativní projevy chování ve třídě a pozitivní projevy vyzdvihuje
Učitel organizuje činnosti s ekologickým zaměřením – třídění odpadů, ochrana přírody, brigády v okolí školy
Učitel seznamuje žáky s různými etniky a odlišnostmi v jejich životním stylu
Učitel důsledně vyžaduje nápravu škod, které žák úmyslně způsobí druhé osobě a omluvu
Učitel vede žáky k šetrnému užívání přírodních zdrojů – elektřina, voda, odpad
Učitel pomocí modelových situací nacvičuje s žáky chování za mimořádných událostí, žádost o pomoc a vyvarování se navazování známostí s cizími
osobami
Učitel organizuje návštěvy kulturních památek a výlety
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Kompetence pracovní










Učitel důsledně vyžaduje dodržování pravidel bezpečného chování
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel důsledně dbá plnění zadaných úkolů
Učitel zařazuje různé formy práce a v různém prostředí
Učitel dává prostor pro práci samostatnou, ve dvojicích i skupinách, nebrání žákům ve vzájemné pomoci
Učitel dává žákům prostor k prezentaci svých schopností a dovedností, zadává dobrovolné úkoly
Učitel společně s žáky hledají vhodný způsob splnění zadaného úkolu
Učitel vyžaduje po žákovi zhodnocení své práce i ostatních spolužáků
Učitel prezentuje práci žáků v prostorách třídy i školy
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Charakteristika vyučovacího předmětu vlastivěda:

Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět v těchto ročnících:
 4. ročník 1+1 disponibilní hodina týdně
 5. ročník 2
hodiny týdně

Předmět vlastivěda je tvořen těmito tématickými okruhy:





Místo, kde žijeme - obec, region, zeměpisná poloha a přírodní tvárnost krajiny.
Naše vlast - národní bohatství, česká státnost, oblasti České republiky
Obrazy z českých dějin – Slované, Velká Morava, český stát za vlády Karla IV., husitství, národní obrození, 1. svět. válka, 2. svět.válka, ČR po 2.
svět. válce, současný vývoj
Česká republika, Evropa a svět – sousední státy ČR, oblasti cestovního ruchu, ČR na mapě Evropy a světa

Vzdělávání v tomto předmětu:











Směřuje ke zvládnutí základních znalostí orientace na mapě
Vytváří základní povědomí o principech demokratického zřízení, volebním právu, úloze parlamentu, prezidenta, vlády, důležitost armády, vychovává
demokratického občana s jeho právy a povinnostmi
Učí o důležitosti financí, orientaci v problematice peněz a cen, ochrany majetku
Buduje základní znalosti o poloze, povrchu, vodstvu, městech, počasí a podnebí, nerostném bohatství i životním prostředí naší vlasti
Vede k poznání historických památek a jejich ochraně, současnosti i úlohy hlavního města Prahy
Seznamuje s regiony ČR z hledisek geografických, hospodářských, kulturních, historických
Probouzí zájem o minulost i současnost naší země
Seznamuje se základními historickými údaji od příchodu Slovanů po současnost
Přibližuje sousední státy ČR, EU
Vede k bezpečné komunikaci prostřednictvím el. médií

Vyučovací předmět Vlastivěda je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty. Obsah tohoto předmětu se objevuje v hodinách jazyka českého, matematiky,
pracovních činností, výtvarné výchovy. V předmětu se realizují tematické okruhy těchto průřezových témat:
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osobnostní a sociální výchova ( OSV )
výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech ( EGS )
multikulturní výchova ( MV )
mediální výchova ( MEV )
výchova demokratického občana ( VDO )
enviromentální výchova ( EVVO )
etická výchova ( EtV )

Formy realizace tohoto předmětu
Předmět je realizován ve třídách, v terénu – v přírodě, jsou organizovány návštěvy Fryštátského zámku a vycházky městěm. Žáci využívají i
počítačové učebny, kde mohou vyhledávat informace na internetu či procvičovat učivo pomocí výukových programů. Třídní učitelé organizují školní výlety
do blízkého i vzdálenějšího okolí. Vzhledem k počtu žáků ve třídách nedochází k jejich dělení na skupiny.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení













Učitel předkládá žáku různé způsoby osvojování si učiva
Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu učitel – žák, žák – žák
Učitel dodržuje přestávky a vyuč.hodiny, dává žákům prostor k regeneraci sil
Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů
Učitel zařazuje různé formy práce – činnostní učení, pokusy, experimenty
Učitel vede žáky k zaznamenávání stručných poznámek
Učitel důsledně dbá plnění zadaných úkolů
Učitel dbá na propojení získaných vědomostí s praktickým životem
Učitel je žákům partnerem
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi o svých chybách, hledání cest nápravy
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel dává žákům k dispozici širokou škálu informačních zdrojů dle možností školy
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Kompetence k řešení problémů











Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů
Učitel zařazuje různé formy práce
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi o svých chybách, hledání cest nápravy
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel dává žákům k dispozici širokou škálu informačních zdrojů dle možností školy
Učitel vede žáky k aktivnímu vyhledávání problému, jeho pojmenování a k odhalení cesty řešení
Učitel vede žáky k otevřené diskusi k problému a k plné odpovědnosti za jeho řešení
Učitel vede žáky k soustavnému sebevzdělávání se
Učitel rozvíjí u žáků strategické myšlení
Učitel dává prostor pro práci samostatnou, ve dvojích i skupinách, nebrání žákům ve vzájemné pomoci

Kompetence komunikativní










Učitel je žákům partnerem a vede je k otevřené diskusi - naslouchání
Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů
Učitel vede žáky k využívání různých informačních zdrojů
Učitel při práci s textem a obrazem rozvíjí: dialog o přečteném, hledání klíčových informací, čtení s porozuměním
Učitel vede žáka k vyjádření myšlenky chronologicky a logicky správně
Učitel rozvíjí u žáků kultivovaný projev důsledným opravováním a napomínáním
Učitel klade otázky a vyžaduje odpovídání celou větou
Učitel ve spolupráci s žáky vypracovává pravidla komunikace ve třídě a důsledně vyžaduje jejich dodržování, pravidla jsou vyvěšená na viditelném
místě

Kompetence sociální a personální






Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel zařazuje různé formy organizace práce – dvojice, skupina, třída
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi
Učitel je žákům partnerem
Učitel společně s žáky buduje ve třídě pozitivně naladěnou atmosféru a vytváří esteticky hodnotné prostředí
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Učitel ve spolupráci s žáky vypracovává pravidla komunikace ve třídě a důsledně vyžaduje jejich dodržování, pravidla jsou vyvěšená na viditelném
místě
Učitel důsledně oslovuje všechny žáky jmény a vyžaduje toto oslovování i od žáků
Učitel po ukončení činnosti vždy vyhodnotí její průběh, chování žáků

Kompetence občanské













Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi
Učitel je žákům partnerem
Učitel důsledně oslovuje všechny žáky jmény a vyžaduje toto oslovování i od žáků
Učitel ve spolupráci s žáky vypracovává pravidla komunikace ve třídě a důsledně vyžaduje jejich dodržování, pravidla jsou vyvěšená na viditelném
místě
Učitel společně s žáky buduje ve třídě pozitivně naladěnou atmosféru a vytváří esteticky hodnotné prostředí
Učitel pružně reaguje na negativní projevy chování ve třídě a pozitivní projevy vyzdvihuje
Učitel seznamuje žáky s různými etniky a odlišnostmi v jejich životním stylu
Učitel důsledně vyžaduje nápravu škod, které žák úmyslně způsobí druhé osobě a omluvu
Učitel vede žáky k šetrnému užívání přírodních zdrojů – elektřina, voda, odpad
Učitel pomocí modelových situací nacvičuje s žáky chování za mimořádných událostí, žádost o pomoc a vyvarování se navazování známostí s cizími
osobami
Učitel organizuje návštěvy kulturních památek a výlety

Kompetence pracovní









Učitel důsledně vyžaduje dodržování pravidel bezpečného chování
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel důsledně dbá plnění zadaných úkolů
Učitel zařazuje různé formy práce a v různém prostředí
Učitel dává prostor pro práci samostatnou, ve dvojicích i skupinách, nebrání žákům ve vzájemné pomoci
Učitel dává žákům prostor k prezentaci svých schopností a dovedností, zadává dobrovolné úkoly
Učitel společně s žáky hledají vhodný způsob splnění zadaného úkolu
Učitel vyžaduje po žákovi zhodnocení své práce i ostatních spolužáků
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Učitel prezentuje práci žáků v prostorách třídy i školy
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Učební osnovy předmětu prvouka, vlastivěda, přírodověda

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

Místo, kde žijeme
1.
Bezpečně přechází přes silnici,
využívá přechodů a semafórů
při pohybu v místě svého bydliště
a v okolí školy
Vycházka - poznávání semaforu
a jeho funkcí, dopravního značení
přechodu pro chodce

2.
Rozlišuje a popisuje nebezpečí
v nebližším okolí, při pohybu
v terénu
Vycházka - orientace v místě,
stavba města; prostředí domova,

3.
Vyznačí v jednoduchém plánu
místo svého bydliště a školy,
cestu na určené místo a rozliší
možná nebezpečí v nejbliž.okolí
Město, obec, kde žiji, plán města,
turistické značky na mapě,

orientace v místě bydliště

EVVO: vztah člověka k prostředí vliv prostředí na zdraví člověka
Poznává a zaznamenává změny
v okolí školy a domova

Postřehuje změny ve svém okolí
a ve městě, rozeznává druhy
obchodů

Nejbližší okolí domova a školy,
prostředí školy, činnosti ve škole,
okolí školy, bezpečná cesta do
školy, riziková místa a situace

Naše město, prostředí školy a její
okolí, nakupování, návštěva pošty

význačné orientační body v obci,
hlavní komunikační síť - označení
ulic, domů, obce, informační
tabule, vytváření jednoduchých
orientačních náčrtků obce
OSV: rozvoj dovedností zapamatování a schopností vyhledávání
daných údajů
Začlení své město do příslušného
kraje a obslužného centra ČR,
pozoruje a popíše změny v
nejbližším okolí, obci - městě
Názvy částí svého města, města
v okolí Karviné, typy krajiny,
okolní krajiny, obchod, služby,
kultura, zdravot. střediska,
nemocnice, stavby, minulost a
současnost města

4.
Určí a vysvětlí polohu svého
bydliště nebo pobytu vzhledem
ke krajině a státu,řídí se zásadami
pobytu v přírodě
Práce s mapou,globus, mapy,

5.

orientace na mapě, měřítko mapy,
nadmořská výška, značky, využití
map, barvy na mapě

EVVO: naše obec, vztah člověka
k prostředí
EGS: naši sousedé v Evropě
Rozlišuje mezi náčrty,plány a
základními typy map, vyhledává
jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištních lidí na
mapách naší republiky, Evropy a
polokoulí
Mapy, plány, legenda mapy, využití
map, orientace na mapě, obsah,
grafika, vysvětlivky, poloha,
povrh, vodstvo, města ČR,
zemědělství, nerostné bohatství,
průmysl a životní prostř. ČR

Zemský povrch a jeho tvary,
vodstvo na pevnině, rozšíření půd,
rostlinstva a živočichů, vliv krajiny
na život lidí, působení lidí na
krajinu a životní prostředí,
orientační body a linie, světové
strany
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PT
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

UČIV
O

2.

3.

EVVO: změny v krajině - vliv lidských aktivit

EVVO: Lidské aktivity - třídění
odpadů, průmysl, pole, sad,
zahrada.

Pojmenovává stavby a užívá slov
stavba, příroda, strom, keř, květina

Rozlišuje ve svém okolí stavby a
přírodu, vyjadřuje svůj dojem
z nich, postřehuje a označuje
různé materiály

Rozliší přírodní a umělé prvky v
okolní krajině a vyjádří různými
způsoby její estetické hodnoty
a rozmanitost

Zážitkové poznávání stromů, keřů,
květin, označování staveb

Různé druhy staveb - škola,
obchod, sídliště, park, les,
zahrádka, sad, materiály - dřevo,
sklo, textil, plast

Přírodniny, živá a neživá příroda,
suroviny, lidské výtvory, druhy
látek a jejich vlastnosti, získávání
surovin

EVVO: ekosystémy - třídění na
stromy, keře, květiny

VDO: Občan a občanská společnost.
EVVO: Naše obec, příroda a
kultura obce, její ochrana

OSV: poznávání přírodnin a zkoumání jejich vlastností

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

PT

1.

4.
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5.

EVVO: zemědělský průmysl,
ochrana život.prostředí, přírodní
zdroje

Vyjmenuje a určuje světové strany,
zhotoví směrovou ružici, vyhledává
orientační body, praacuje s kompasem a buzolou.
Směrová ružice, kompas, buzola

Vyhledá typické regionální
zvláštnosti přírody, osídlení,
hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich
význam z hlediska přírodního,
historického, politického, správního a vlastnického
Praha a její okolí,střední Čechy,
východní Čechy, západní Čechy,
jižní Čechy, Českomoravská
vrchovina, severní Morava, Brno,
střední a jižní Morava, národopisné
oblasti, surovinové zdroje, výroba,
služby, výroba, služby a obchod
MUV: Vývoj naší kultury
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2.

3.

4.

5.

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

1.
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Poznává podle poslechu českou
hymnu

Hymna - poslech

Vypráví o svých zážitcích z
prázdnin v jiných městech a
státech, vypráví o přírodě

Vyhledává v publikacích zvláštnosti a zajímavosti míst, která
navštívil

Vyhledává v publikacích a na
internetu zvláštnosti a zajímavosti
míst, která navštívil

Zprostředkuje ostatním zkušenosti
zážitky a zajímavosti z vlastních
cest a porovná způsob života a
přírodu v naší vlasti i v jiných
zemích

Prohlížení a seznamování se s
publikacemi o nejbližších městech

Prohlížení a čtení v publikacích

Publikace, internet

MUV: Lidské vztahy - principy
slušného chování, zapojení žáků
z jiného soc.-kult. prostř. do
kolektivu třídy.
Poznává podle poslechu českou
hymnu, ví, jak se chovat při jejím
poslechu, poznává českou vlajku

OSV: rozvíjení vztahu ke vzdělává- EGS: Evropa a svět nás zajímá ní a kladnému přístupu k získávání zážitky a zkušenosti z cest po
znalostí
Evropě

Památky, cestovní ruch a rekreace
Referáty
Sousední státy ČR, kontinenty,
evropské státy, EU, cestován
EGS: Zážitky a zkušenosti z
Evropy

Pozná znak svého města i státu,
jméno prezidenta a primátora
města

Rozlišuje hlavní orgány státní moci
a některé jejich zástupce,symboly
našeho státu a jejich význam

Hymna - poslech, vlajka - její
poznávání

Znak města a státu, jména
statutárních zástupců

Parlament, zákony, demokratická
práva občanů, prezident, vláda,
státní symboly, armáda ČR

EtV: Duchovní rozměr člověka

VDO: základní kategorie demokra
cie - zákon, právo, obec jako
základní jednotka samosprávy
EtV: Duchovní rozměr člověka

VDO: princip demokracie - význam EtV: Etické hodnoty
státní hymny
EtV: Etické hodnoty
Zná svou školu, orientuje se

v ní, najde svou třídu, tělocvičnu,

Bezpečně a s přehledem se

orientuje ve škole, pojmenovává

Orientuje se v problematice
rodinného rozpočtu, seznámí se
s druhy i negativy půjček, rozezná
způsoby plateb
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UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

1.

PT

šatnu,

2.
jednotlivé místnosti školy a
organizaci školy

Naše škola, třída, bezpečnost

Místnosti ve škole a jejich návštěva

ve třídě a ve škole obecně, vstup
do školy - změna dosavadního
způsobu života

přestvávky, vyuč.hodina, zvonění,
rozvrh hodin

VDO: občanská společnost a škola - školní řád, povinnosti a práva
žáků

VDO: Občanská společnost a
škola - model otevřeného partnerství a demokratického společenství.

3.

4.
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5.

Rodinný rozpočet, příjmy a výdaje
rodiny, půjčky, platba hotovostní a
bezhotovostní

Pojmenuje jednotlivé místnosti v
bytě, ví, co se v nich děje

Náš byt, místnosti a činnosti
v nich

EVVO: vztah člověka k prostředí jakým prostředím se obklopujeme,
kde žijeme

Lidé kolem nás
OČ
EK
ÁV
AN
É
VÝ
ST
UP
Y

1.
Pojmenovává své nejbližší

2.
Pojmenovává své nejbližší

3.
Rozlišuje blízké příbuzenské

4.
Vyjádří na základě vlastních

5.
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2.
rodinné příslušníky a jejich role

3.
vztahy v rodině, role rodinných
příslušníků a vztahy mezi nimi,
přivítá hosta, projevuje toleranci
k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich
přednostem a nedostatkům

4.
zkušeností základní vztahy mezi
lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla
pro soužití ve škole, mezi chlapci a
dívkami, v rodině, ve městě

Rodina - otec, matka, sourozenec,
prarodiče, rodiče

Rodina - otec, matka, sourozenec,
novorozeně, batole, předškolák,
školák, rodič, prarodič

Rodina a její příbuzní, příbuzenské
vztahy a mezigenerační vztahy,
život a funkce rodiny, historie
rodiny, rodinné
tradice, host a hostitelské povinnosti

Základy rodinné výchovy

OSV: mezilidské vztahy v rodině funkce rodiny
EtV: Mezilidské vztahy a
komunikace

OSV: Já jako zdroj informací
o sobě.

OSV: význam a funkce rodiny,
hledání morálních hodnot a
Postojů
EtV: Důstojnost lidské osoby

MV: lidské vztahy - integrace žáka
ve třídě a v rodině, slušné chování
OSV: mezilidské vztahy
EtV: Pozitivní hodnocení sebe i
druhých

Zná povolání svých rodičů a
pojmenuje povolání vyskytující
se v nejbližším okolí

Pojmenovává povolání a jednoduše
popisuje jeho činnost, správně
užívá slova prázdniny, dovolená

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

1.
rodinné příslušníky a jejich role

EtV: Prosociální chování

UČIVO

Povolání otce, matky, práce fyzická
a duševní, zaměstnání, obchod,
Povolání - přiřazování obsahu
pošta, škola
povolání k osobě

Odvodí význam a potřebu různých
povolání a pracovních činností
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5.

Rozpozná jednoduché stroje a
jejich funkci, poznává význam a
výrobu el. Energie, seznamuje se
s výrobou produktů

Popis povolání a zaměstnání,
popis pracovních činností,
nářadí a náčiní, přístroje potřebného k vykonávání činnosti,
úcta k práci, odměna za práci,
pracovní režim a volno, dělba
práce, duševní a tělesná práce

Nakloněná rovina, páka, kladka,
kolo, parní stroj, spalovací motory
Energie, el. Obvod
Výroba skla, papíru, plastu
Příjem informací a jejich význam
pro lidi

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT
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1.
OSV: hodnoty a postoje - tvoření
vlastního žebříčku hodnot
EtV: Interpersonální a sociální

2.
OSV: Poznávání lidí - výhody
odlišnosti lidí.
EtV: Reálné vzory

empatie
Poznává své spolužáky, jejich
jména a příjmení, vzájemně se
seznamují

Uplatňuje pravidla slušného
chování ve třídě, omluví se,
požádá, pozdraví

Vlastní jména, pravidla slušného
a kamarádského chování

Omluva, pozdrav, požádání dialogy, dramatizace

MV: lidské vztahy - rozvoj spolupráce ve třídě, rozvoj slušného
chování
EtV: Pozitivní hodnocení druhých

OSV: Ostatní jako zdroj informací
o mně.
EtV: Důstojnost lidské osoby

Šetří elektrickou energií a vodou

Šetří elektrickou energií a vodou

Obsluha vodovodní baterie a
spínače světla

Obsluha vodovodní baterie a
spínače světla

3.
OSV: rozvíjení schopností práce
ve skupině
VDO: práva a povinnosti žáků,
odpovědný přístup k příp.na vyuč.
EtV: Mezilidské vztahy a
komunikace
Projevuje toleranci k přirozeným
odlišnostem spolužáků, jejich
přednostem i nedostatkům

4.
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5.
EV: Využívání energie, způsoby
šetření

Je tolerantní k handicapovaným
lidem, pracuje v kolektivu

Rozlišuje základní rozdíly mezi
lidmi, , obhájí a oddůvodní
své názory,
připustí svůj omyl, dohodne se na
společném postupu řešení

Život ve škole a v kolektivu třídy,
vzájemná tolerance mezi spolužáky, znaky minorit

Hry pro rozvoj mezilidských
vztahů

Základy společenského chování,
výchova demokratického občana,
modelové situace, scénky

OSV: vzájemné poznávání se v
třídním kolektivu, cvičení pozitivních vztahů ke spolužákům
EtV: Interpersonální a sociální
empatie
Zdůvodňuje nutnost šetření vodou,
elektřinou, třídí odpad a zná důvod

OSV: mezilidské vztahy, poznávání MUV: Odstranění předsudků
lidí
VDO: Práva a povinnosti občana
EtV: Prosociální chování v
EtV: Asertivita, sebeovládání,
Osobních vztazích
řešení konfliktů

Likvidace odpadů a recyklace

Ochrana příroda, CHKO, NP
Významné sociální problémy,
problémy konzumní společnosti,
nesnášenlivost mezi lidmi, globální
problémy přírodního prostředí

Poukazuje na negativní změny
ve svém okolí a hledá cesty
nápravy

Poukáže v nejbližším společens.
a přírodním prostředí na změny a
některé problémy a navrhne
možnosti zlepšení životního
prostředí města
Přizpůsobivost rostlin a živočichů,
botanické zahrady, úloha ZOO,
Počasí a podnebí
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EVVO: zákl. podmínky života hospodaření s přírodními zdroji
EtV: Ochrana přírody
Ukazuje výsledky své zájmové
činnosti

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

EVVO: Přírodní zdroje a jejich
ochrana, odpady - třídění, recyklace, sběr.
EtV: Ochrana přírody
Ukazuje výsledky své zájmové
činnosti, vnímá vrozené biologické
rozdíly mezi lidmi

3.
EVVO: vztah člověka k prostředíochrana život.prostř., zapojení se
do ochrany život.prostř.
EtV: Ochrana přírody a ŽP
Informuje se o životě lidí kolem
sebe z médií, ukazuje výsledky
své zájmové činnosti

Besedy, kulturní vystoupení

Televize, rozhlas, noviny, časopisy
počítače
EtV: Solidarita a sociální problémy

Postupně se přizpůsobuje škol.
řádu a pravidlům života ve škole

OSV: Poznávání lidí - rozvoj
pozornosti vůči odlišnostem,
MUV: etnický původ - různé
způsoby života
EtV: Solidarita a sociální problémy
Rozlišuje mezi chováním slušným
a neslušným

"Kouzelná slova", tykání, vykání

UČIVO

2.

Besedy, kulturní vystoupení

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

1.

„kouzelná slova", ohleduplnost,
eticé zásady, zvládání vlastní
emocionality; rizikové situace;
rizikové chování, předcházení
konfliktům

4.
EVVO: lidé a problémy život.
prostředí
EtV: Ochrana přírody a ŽP

136

5.
EV: Ochrana životního prostředí
EtV: Ochrana přírody a ŽP

Podoby a projevy kultury, kulturní
instituce, masová kultura a
subkultura

Označí neslušné chování
spolužáka a upozorní jej, případně
uvědomí o chování dospělou
osobu

Zná svá dětská práva i povinnosti

Rozpozná ve svém okolí jednání
a chování, která se už tolerovat
nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické
principy

Komunitní kruh - definuje své
prohřešky a přestupky, hledá cesty
nápravy

Bílá kniha, základní lidská práva a
práva dítěte, práva a povinnosti
žáků školy, protiprávní jednání a
korupce, právní ochrana občanů a
majetku včetně nároku na
reklamaci, soukromého vlastnictví,
duševních hodnot

Šikana, lidská práva a povinnosti
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Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace
2.

4.

5.

OSV: Mezilidské vztahy - naše
třída.
EtV: Mezilidské vztahy a
komunikace

OSV: snaha o řešení problému
EtV:Komunikace citů

VDO: občanská společnost a
škola

Pečuje o své věci a školní potřeby

Nepoškozuje záměrně svůj
majetek ani majetek jiných

Záměrně neničí cizí ani svůj
majetek a o svůj majetek pečuje

Záměrně neničí výsledky lidské
práce

Hodnota věcí, ukládání svých
pomůcek a školních potřeb

Hodnota věcí, vlastnictví osobní

Vlastnictví soukromé,
veřejné,osobní, společné, osobní,
hmotný a nehmotný majetek,
osobní, hmotný a nehmotný
majetek,rozpočet, příjmy a výdaje
domácnosti, hotovostní a
bezhotovostní forma peněz,
způsoby placení, banka jako
správce peněz, úspory, půjčky

Mezilidské vztahy, komunikace,
principy demokracie, obchod,
firmy, zájmové spolky, politické
strany, církve, pomoc nemocným,
sociálně slabým „ Evropský dům“

Ochrana občanů a majetku

OSV: seberegulace, sebeorganiza
ce - poznávání hodnot věcí
EtV: Ekonomické hodnoty

OSV: Kreativita - tvořivost v mezilidských vztazích.
EtV: Ekonomické hodnoty

EtV: Ekonomické hodnoty

OSV: mezilidské vztahy, komunikace
VDO: občanská společnost
EtV: Ekonomické hodnoty

OSV: Odpovědnost, spolehlivost,
spravedlnost
EtV: Ekonomické hodnoty

UČIVO
PT

3.

VDO: principy demokracie poznávání školního řádu
OSV: komunikační obratnost
EtV: Etické hodnoty

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

PT

1.
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OSV: Problémy v mezilidských
vztazích
EtV: Mezilidské vztahy a
komunikace
Orientuje se v základních formách
vlastnictví,
používá peníze v běžných
situacích, odhadne a zkontroluje
cenu nákupu a vrácené peníze, na
příkladu ukáže nemožnost realizace
všech chtěných výdajů, vysvětlí
proč spořit, kdy si půjčovat a jak
vracet dluhy

ŠVP – Škola poznávání a aktivního zdravého pohybu
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace
1.

2.

3.
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4.

5.

5.

Lidé a čas
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

1.
Čte hodiny

3.
Využívá časové údaje při řešení
různých situací v denním životě,
rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti

4.
Pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení
vztahů mezi ději a mezi jevy

Čtení hodin - čtvrt, půl, třičtvrtě,
celá, popis režimu dne

Kalendář, čtení hodin na hodiny a
minuty, čtení a psaní data, čas jako
fyzikální veličina

Čtení letopočtů, časová přímka,
dějiny jako časový sled událostí,
generace

Současnost a minulost v našem
životě, proměny způsobů života,
bydlení, předměty denní potřeby,
průběh lidského života, státní
svátky a významné dny

OSV: rozvoj schopností stanovit
časový rozvrh a jeho dodržování
Pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje
některé pověsti nebo báje spjaté
s místem v němž žije

Nové informace přijímá navštěvováním výstav, knihoven, místních
památek

Využívá archivů, knihoven, sbírek
muzeí a galerií jako informačních

Fryštátský zámek, městská
knihovna, výstavy

Exkurze, výlety dle možností

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

Čtení hodin - půl, celá, určování
času, denní režim, roční období

2.
Čte hodiny, rozlišuje obrázky
z minulosti, současnosti a
budoucnosti

OSV: správná organizace času
Pozná historické jádro svého
města podle typických znaků

Vycházka městem - popisování
památek, sledování rozdílností se
současností

Báje a pověsti regionu, pamětihodnosti kraje, významná výročí
obce, domov, vlast, rodný kraj
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2.

Pozná podle obrázku významné
svátky v roce

PT
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

Pojmenovává významné svátky
v roce, vypráví o některých
zvycích

3.
EVVO: ochrana kulturních památek

4.
OSV: cvičení pozorování a smyslo
vého vnímání, zapamatování

5.
MEV: Chápání podstaty medial.
sdělení

Uplatňuje elementární poznatky
o sobě, o rodině a činnostech
člověka, o lidské společnosti,

Rozeznává současné a minulé a
orientuje se v hlavních reáliích
minulosti a současnosti naší vlasti
s využitím regionálních specifik

Srovnává a hodnotí na vybraných
ukázkách způsob života a práce
předků na našem území v minulosti
a současnosti s využitím
regionálních specifik

Dávní Slované, doba Přemyslovských knížat, Lucemburkové na
českém trůně, husitské války,
život po hus. válkách, Jagellonci,
Habsburkové, J.A. Komenský

Marie Terezie, Josef II., doba osvícenství, revoluční rok 1848,národní
obrození, vývoj vědy a techniky,
1. svět. válka, vznik ČSR a její
vývoj, 2. svět. válka, okupace,
poválečný vývoj republiky
EGS: Historická fakta Evropy
EtV: Reálné a zobrazené vzory

soužití, zvycích a o práci lidí, na
příkladech porovnává minulost a
současnost
Vynálezy, objevy, lidský pokrok,
zvyky a tradice

Vánoce, Velikonoce

Vánoce, Velikonoce, Den matek,
Nový rok a zvyky a tradice s
těmito svátky spojené

MV: kulturní identita - tradice a
hodnoty

EGS: Evropa a svět nás zajímá zvyky a tradicenárodů Evropy.

EtV: Mezilidské vztahy a
komunikace

Úmyslně nepoškozuje přírodu

Úmyslně nepoškozuje přírodu,
nabádá k tomu i spolužáky,
nepoškozuje historické památky

Poznává památné stromy a
seznamuje se s jejich historíí a
způsoby údržby, aktivně se zapojuje jednoduchými činnostmi do
rekultivace, zná nejvýznamější
historické památky svého města

Vycházka - les, park

Vycházka - les, park, sad,
zahrada, naše město

Vycházka, návštěva SMP

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

PT

1.
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OSV: cvičení dovednosti zapamatování, pozornosti a soustředění,
dovednosti pro učení a studium
EtV: Reálné a zobrazené vzory
Zná řád CHKO a NP, uplatňuje
historický odkaz kulturních
památek pro současnost

CHKO, NP, výtvarné ztvárnění
kulturních památek

Zdůvodňuje základní význam
chráněných částí přírody,
nemovitých i movitých kulturních
památek

Ochrana přírody,památná místa
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PT

1.
EVVO: vztah člověka k prostředí
EtV: Ochrana přírody

2.
OSV: Hodnoty a postoje a jejich
projevy v chování lidí.
EVVO: lidské aktivity a problémy
životního prostředí
EtV: Ochrana přírody

3.
EVVO: vztah člověka k prostředí
EtV: Ochrana přírody a ŽP

4.
EVVO: lidé a problémy život.
prostředí, ochrana přírody a kult.
památek
EtV: Ochrana přírody a ŽP
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5.
EV: Příroda a její ochrana
EtV: Ochrana přírody a ŽP

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

Objasní historické důvody pro
zařazení státních svátků a
významných dnů

UČIVO

Státní svátky, významné dny

PT

VDO: Sledování historických
souvislostí

1.
Podle obrázku poznává roční
období

2.
Poznává roční období a přiřadí
správně měsíc k ročnímu období,
jednoduše roční dobu popisuje,
zapisuje počasí do kalendáře

3.
Pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotl.
ročních obdobích

4.
Objevuje a zjiš´tuje propojenost
prvků živé a neživé přírody, princip
rovnováhy přírody a nachází
souviskonečným vzhledem přírody
a činností člověkalost mezi

5.
Vysvětlí na základě elementárních
poznatků o Zemi jako součásti
vesmíru souvislost s rozdělením
časua střídáním ročních období

Roční doby

Měsíce v roce, roční období,
kalendář přírody

Na poli, na louce, v lese, u vody

Živá příroda, třídění rostlin a živo
čichů, půda, potravní řetězec
vlastnosti vzduchu, vody, hornin,
nerostů a půdy

Sluneční soustava, proč se střídá
den a noc, proč se sřídají roční
období, délka dne a noci

EVVO: ekologické zemědělství

EVVO: ekosystémy - základní

EV: Přírodní zdroje

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Rozmanitost přírody

EVVO: pozorování proměny
přírody
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1.

2.

3.

4.
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5.

podmínky života

Poznává a pojmenovává nejznámější jehličnaté a listnaté stromy,
keře a květiny, rozlišuje druhy
plodů ovocných stromů a keřů,
rozlišuje druhy zeleniny, zemědělských plodin a jejich význam,
pojmenovává lesní plody, houby,
byliny, pečuje o pokojové rostliny,
pojmenovává jarní květiny

Roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků,
uvede příklady výskytu organismů
ve známé lokalitě

Zkoumá základní společenstva,
zdůvodní podstatné vzájemné
vztahy mezi organismy a nachází
shody a rozdíly v přizpůsobení
organismů prostředí

Zkoumá základní společenstva ve
vybraných lůokalitách regionu,
zdůvodní podstatné vzájemné
vztahy mezi organismy a nachází
shody a rozdíly přizpůsobení
organismů prostředí

Základní znaky stromu, keře,
květiny

Části stromu, keře, květiny,
ovocné plody a jejich druhy,
zelenina a její druhy, zemědělské
plodiny, plody lesa, pokojové
rostliny a jejich životní podmínky,
jarní květiny

Rostliny kvetoucí, nekvetoucí,
rostl.a její přirozené prostředí,
druhy plodů, opylování květů,
společné znaky živých organismů,
stavba těla nejznámějších druhů,
význam v přírodě pro člověka

V lese, u lidských obydlí, na poli,
na louce, ve vodě a jejím okolí

Podnebné pásy, přizpůsobivost
rostlin a živočichů, cesty za potravou

EVVO: základní podmínky života

EVVO: vztah člověka k prostředí sad, les, pole, zahrada.

EVVO: ekosystémy

EV: Změny v krajině

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Rozlišuje strom jehličnatý a
listnatý, keř, květinu

Rozlišuje a pojmenovává změny
skupenství vody

Provádí jednoduché pokusy u
skupiny známých látek, určuje
jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny
pomocí jednoduchých nástrojů a

Založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí
a vysvětlí výsledky pokusu
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1.

2.

UČIVO

Různá skupenství vody, její
vlastnosti, výskyt

OČEKÁVA
NÉ
VÝSTUPY

PT

EVVO: Ekosystémy - voda

4.
Přírodní společenstva na podzim,
v zimě, na jaře, v létě, pozorování
v přírodě, pozorování domácích
zvířat, měření vlastností látek

5.
Rozmanitost podmínek života na
Zemi, význam ovzduší, vodstva,
půd, rostlinstva a živočišstva na
Zemi, podnebí a počasí

EVVO: principy hospodaření s
OSV: komunikace, cvičení pozopřírodními zdroji, základní podmín- rování, regulace vlastního jednání
ky života
a prožívání
EVVO: ekosystémy
Zaznamenává negativní vliv
těžby a průmyslu na krajinu

UČIVO

Vliv člověka na utváření krajiny,
těžba, průmysl

PT
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIV
O

3.
přístrojů
Vlastnosti látek, měření hmotnos-ti
objemu délky, teploty, jejich
jednotky, ochrana zdrojů vody,
úprava vody - čističky
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Rozlišuje zvířata dvounohá a
čtyřnohá, domácí a volně žijící

Rozlišuje savce, ptáky, hmyz,
hospodářská zvířata a jejich
význam, zvířata žijící u vody a ve
vodě, ptáky tažné a stálé, pečuje
o zvířata chovaná v zajetí a pomáhá zvířatům v zimě

Známá domácí zvířata a zvířata
volně žijící

Znaky savce, ptáka a hmyzu,
popis těla savce a ptáka, péče

EVVO: naše obec a její vliv na životní prostředí, lidské aktivity,
průmysl
EtV: Ochrana přírody a ŽP
Třídí živočichy na hmyz, savce a
ptáky, podrobně popisuje stavbu
těla, popisuje vnitřní ústrojí, části
kostry, rozlišuje býložravce,
masožravce a všežravce, zkoumá
jejich pohyb

Porovnává na základě pozorování
základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché
klíče a atlasy

Hmyz, savci, ptáci

Třídění organismů
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2.
o zvíře - přikrování ptáků, sbírání
kaštanů a žaludů, suchého chleba
pro zvěř

EVVO: základní podmínky života
zvířat a péče o ně

4.

EVVO: chráněné krajinné oblasti

5.

EV: Voda, ovzduší, půda

Rozlišuje vodu, oheň, vzduch – zná Popisuje přírodní živly: voda –
jejich význam a nebezpečí
skupenství, vlastnosti, zdroje
vzduch – jeho proudění, vlastnosti,
počasí, čistota a ochrana ovzduší,
oheň - vlastnosti, užití i nebezpečí

Stručně charakterizuje specifické
přírodní jevy a z nich vyplývající
rizika vzniku mimořádných
událostí, modelové situaci prokáže
schopnost se účinně chránit

Oheń a jeho vlastnosti

Voda, oheň, vzduch

Oběh vody v přírodě, vlastnosti,
Ochrana přírody, odpovědnost lidí,
složení, proudění vzduchu, význam ochrana rostlin a živočichů,
pro život
likvidace odpadů, živelné pohromy
a ekologické katastrofy

EVVO: vliv lidských aktivit - jak
lidé poškozují přírodu

EVVO: Základní podmínky života životní prostředí, energie.

UČIVO
PT
OČEKÁVA
NÉ
VÝSTUPY

UČIVO

3.

Vyvaruje se zakládání ohně
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

PT

1.
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Voda, oheň, vzduch – třídění látek,
změny látek a skupenství,
vlastnosti, porovnávání látek a
měření veličin s praktickým
uživáním základních jednotek

Zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje
aktivity, které mohou prostředí i
zdraví člověka podporovat nebo
požkozovat

EV: Náš životní styl
EtV: Ochrana přírody a ŽP
Popíše půdu a její vlastnosti,
užití i ochranu
Půda, nerosty a horniny, významné
horniny a nerosty, zvětrávání, vznik
půdy a její význam

Rizika spojená s ročními obdobími
a sezonními činnostmi, mimořádné
události způsobené přírodními vlivy
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2.

3.

4.

5.
a ochrana před nimi

PT

1.
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1.
Osvojuje si základy hygieny,
pojmenuje základní části svého
těla

2.
Pojmenovává části svého těla,
pečuje o hygienu svého těla,
vybírá potraviny zdravé výživy,
aktivně vyplňuje svůj volný čas,
kostra, základní vnitřní orgány,
smysly

3.
Uplatňuje základní hygienické,
režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle, projevuje vhodným chováním a
činnostmi ve vztahu ke zdraví

Lidské tělo, hygiena - mytí rukou,
sprchování, péče o nehty a vlasy

Režim dne, zdravý životní styl,
pyramida zdravé výživy, sport a

Složky zdravé výživy, zdravý
Denní režim,duševní hygiena,
životní styl, růst a vývoj člověka,
hygiena odívání, osobní hygiena,
stavba těla, základní funkce a
projevy, životní potřeby člověka,
pohlavní rozdíly mezi mužem a
ženou,vnitřní ústrojí, základy lidské
reprodukce, vývoj jedince,
kostra, svaly, smyslová ústrojí,
sestaví jednoduchý jídelníček,

Lidské tělo, kostra, svaly, kůže,
oběhová, dýchací, trávicí, močová,
rozmnožovací soustava, nervová

EVVO: vliv prostředí na zdraví

EV: Příroda a zdraví

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Člověk a jeho zdraví

OČEKÁVAN
É VÝSTUPY

PT

OSV: sebepoznání vlastního těla

Osvojuje si zásady bezpečného
chování

zábava, kultura, člověk - tělo,
smysly, zařadí potraviny do skupin - mléčné a masové výrobky,
obiloviny, luštěniny,zelenina, ovoce
OSV: Rozvoj dovedností pro učení,
sebepoznání - moje tělo, sebeorg.organizace vlastního času.
Dodržuje zásady bezpečného
chování, záměrně neubližuje
druhým

4.
Účelně plánuje svůj čas pro učení,
práci, zábavu a odpočinek podle
vlastních potřeb s ohledem na
oprávněné nároky jiných osob

OSV: psychohygiena, seberegulace, sebeorganizace

Rozezná nebezpečí různého
Rozpozná život ohrožující
charakteru, využívá bezpečná místa zranění,ošetří drobná poranění a
pro hru a trávení volného času;
zajistí lékařskou pomoc
uplatňuje základní pravidla

5.
Využívá poznatků o lidském těle
k vysvětlení základních funkcí
jednotlivých orgánových soustav
a podpoře vlastního zdravého způsobu života

soustava, smyslová ústrojí
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Nácvik situací běžného života,
dramatizace, seznamování

PT
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

UČIV
O

2.

Zdraví a nemoc, prevence nemocí a
úrazů
Pravidla bezpečného chování,
, řešení modelových
nemoc, úraz
situací
OSV: Moje vztahy k druhým lidem
EtV: Mezilidské vztahy a
komunikace
Neodchází s neznámou osobou,
nepřijímá od cizí osoby dárky,
v případě obtěžování kontaktuje
dospělou osobu

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

PT

UČIVO

1.

Silnici přechází po přechodu a
reaguje na semafor, pojmenovává
dopravní prostředky
Semafor, přechod pro chodce vycházka, dopravní prostředky

3.
bezpečného chování účastníka
silničního provozu, jedná tak,
aby neohrožoval
zdraví své a zdraví jiných

4.

Pravidla bezpečného chování,
první pomoc, zdravotní prevence

Zdravověda, ochrana zdraví, předcházení úrazům

EtV: Prosociální chování

EVVO: prostředí a zdraví, jeho
ochrana
EtV: Prosociální chování
Předvede v modelových situacích
osvojené jednoduché způsoby
odmítání návykových látek

Chová se obezřetně při setkání
s neznámými jedinci, odmítne
komunikaci, která je mu nepříjemná, v případě potřeby požádá o
pomoc pro sebe i pro jiné, ovládá
způsoby komunikace s operátory
tísňových linek
Nácvik situací běžného života,
dramatizace, varování, jak se
seznamujeme

OSV: psychohygiena - hledání
pomoci při potížích.
EtV: Řešení konfliktů

EtV: Řešení konfliktů

Poznává a pojmenovává základní
dopravní značky, chová se
bezpečně v roli chodce, pojmenovává dopravní prostředky
Značky zákazové, příkazové a
informativní, dopravní prostředky

Uplatňuje základní pravidla
účastníků silničního provozu,
průkaz chodce
Dopravní značky, řešení dopravních situací, tísňová volání, průkaz
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5.

Prevence osobního ohrožení a
zneužívání návykových látek

OSV: psychohygiena, hledání
pomoci při potížích, komunikace v
různých situacích, odmítání
EtV: Důstojnost lidské osoby
Uplatňuje základní pravidla účastní
ků silničního provozu

Dopravní značky, řešení dopravních situací, návštěva dopravního

Uplatňuje a dodržuje základní
pravidla bezpečnosti silničního
provozu
Orientace v dopravě, bezpečné
chování na silnici, přivolání
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1.

2.

3.

OSV: Řešení problémů a mimořádných situací

Navazuje první kontakty s pedagogem a naslouchá jeho pokynům
a radám

Přijímá učitele jako přirozenou
autoritu a reaguje na jeho pokyny

Reaguje adekvátně na pokyny
dospělých při mimořádných
událostech

Běžné životní situace a jejich

Běžné životní situace a jejich

Tísňová volání, varovné signály

PT
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

řešení, krizové situace, vhodná a
nevhodná místa pro hru

řešení, označování nebezpečných
látek

za mimořádných událostí

OSV: komunikace - modelové
situace, omluva, prosba

OSV: Komunikace - pravda a lež.
EtV: Sociální problémy

EtV: Řešení problémů a úkolů

EtV: Prosociální chování
Řeší modelové situace, simulující
mimořádné události
Chování člověka za mimořádných
situací
Kdo jsem, kde bydlím, naše rodina

Řeší modelové situace, simulující
mimořádné události
Chování člověka za mimořádných
situací
Bezpečně v přírodě a na silnici,

Řeší modelové situace, simulující
mimořádné události
Chování člověka za mimořádných
situací
Linky tísňového volání, orientace

U
ČI
V
O

5.
pomoci v případě ohrožení
fyzického a duševního zdraví, čísla
tísňového volání, správný způsob
volání na tísňovou linku

předcházení rizikovým situacím
v dopravě a v dopravních
prostředcích (bezpečnostní prvky) a
jiné

EVVO: lidské aktivity - doprava a
životní prostředí

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

chodce

4.
hřiště, průkaz cyklisty,
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Mimořádné událostí a rizika
Mimořádné událostí a rizika
ohrožení s nimi spojená – postup
ohrožení s nimi spojená – postup
v případě ohrožení (varovný signál, v případě ohrožení (varovný signál,
evakuace, zkouška sirén); požáry,
evakuace, zkouška sirén); požáry,
(příčiny a prevence vzniku požárů,
ochrana a evakuace při požáru);

(příčiny a prevence vzniku požárů,
ochrana a evakuace při požáru);

integrovaný záchranný systém

integrovaný záchranný systém

Řeší modelové situace, simulující
mimořádné události
Chování člověka za mimořádných
situací
S mapou nezabloudím, plán,

Řeší modelové situace, simulující
mimořádné události
Chování člověka za mimořádných
situací
Nemoci a nemocní, náhlé příhody
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UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

1.
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neztratím se

2.
nebezpečí doma a venku, pozor
na neznáme lidi

3.
v čase, odhadujeme a měříme,
kde jsme

4.
plánek, orientace, orientace v
neznámém městě, turistická
mapa, buzola, měřítko , vrstevnice

5.
a nehody, zranění a ranění, poruchy dýchání, krvácení,

OSV: komunikace
EtV: Mezilidské vztahy a
komunikace

OSV: Řešení problémů a rozhodování v mimořádných situacích
EtV: Přijetí vlastního rozhodnutí

EtV: Přijetí vlastního a společného
rozhodnutí

OSV: řešení problémů a komunikace v různých situacích
EtV: Přijetí vlastního rozhodnutí

OSV: Řešení problémů
EtV: Prosociální chování

Rozlišuje etapy lidského života
po narození

Rozlišuje jednotlivé etapy lidského
života a orientuje se ve vývoji
dítěte před a po jeho narození

Novorozeně v rodině, sledování
péče o mládě v živočišné říši porovnávání s lidským životem

Rozmnožovací soustava, prenatální
vývoj jedince, porod

EtV: Rodinný život
Popisuje návykové látky a zná
jejich nebezpečí a škodlivý vliv
na organismus

Uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví
a v modelových situacích simulujících mimořádné události

Uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví
a v modelových situacích simulujících mimořádné události,vnímá
dopravní situaci, správně ji
vyhodnotí a vyvodí odpovídající
závěry pro své chování jako chodec
a cyklista

Alkohol, tabák, káva, drogy,
dětská krizová centra, linky
bezpečí

První pomoc, úrazová zábrana,
bezpečné chování, šikana,
návykové látky, hrací automaty a
počítače, závislost, nebezpečí
komunikace prostřednictvím
elektronických médií

První pomoc, úrazová zábrana,
bezpečné chování, šikana,
zneužívání návykových látek, děti
jiných etnik
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1.

2.

3.

OSV: psychohygiena - zvládání
stresových situací, hledání pomoci při potížích, komunikace
EtV: Sebeovládání

Snaží se uplatňovat prvky asertivního chování, vyjednávání v
kontaktu se spolužáky

5.
MUV: Respektování zvláštností
jiných etnik
EtV: Sebeovládání, solidarita

Interakční hry

Uplatňuje ohleduplné chování k
druhému pohlaví a orientuje se
v bezpečných způsobech
sexuálního chování mezi chlapci
a děvčaty v daném věku
Základy sexuální výchovy,
partnerství, manželství, rodičovství,
rodina, vztahy v rodině, partnerské
vztahy, osobní vztahy, etická
stránka vztahů, etická stránka
sexuality

EtV: Asertivita

EtV: Mezilidské vztahy, přátelství

Pojmenovává základní zdraví
prospěšné přírodniny i přírodniny
jedovaté, vitaminy, léky
Minerální látky, léčivé rostliny,
jedovaté rostliny a houby, zásady
užívání léků

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

EtV: Sebeovládání

4.
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Uplatňuje základní dovednosti a
návyky související s podporou
zdraví a jeho preventivní ochranou

Uplatňuje základní dovednosti a
návyky související s podporou
zdraví a jeho preventivní ochranou
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2.

3.

4.
Zdravý životní styl

5.
Zdravý životní styl, denní režim,
správná výživa, výběr a způsoby
uchovávání potravin, vhodná
skladba stravy, pitný režim, nemoci
přenosné a nepřenosné, ochrana
před infekcemi, přenosnými krví
(hepatitida, HIV/AIDS)

EVVO: ochrana zdraví, zdravý
životní styl

EV: Náš životní styl

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

1.

Rozezná nemoc a poranění, změří
teplotu

Nemoc, úrazy, teploměr, prevence
nemoci a úrazů

EtV: Prosociální chování

Zná čísla tísňových linek a přivolá
lékařskou pomoc, provedej
jednoduché ošetření, změří
teplotu
Nácvik telefonování a popisu
poranění, nácvik ošetřování při
drobných poraněních
EtV: Prosociální chování
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IV. 5.

Člověk a společnost

IV. 5.1.

Dějepis

IV. 5.1.0.

Charakteristika předmětu:

Obsahové, časové a organizační vymezení
ročník
hodinová dotace
hodinová dotace třídy s rozšířenou výukou Tv

VI.
2
2

VII.
2
2

VIII.
1
1

IX.
2
2

Vzdělávání v tomto předmětu:



Předmět Dějepis realizuje obsah vzdělávacího oboru Člověk a společnost RVP ZV.
Zpřístupňuje základní poznatky o činnosti člověka v minulosti. Má za cíl vytvořit historické vědomí žáka, s důrazem na předávání historické
zkušeností. V jednotlivých ročnících se žáci seznámí s fakty v dějinách světových i regionálních, která ovlivnila a ovlivňují naši současnost.

Předmět úzce souvisí s předměty Český jazyk a literatura, Výchova k občanství a Zeměpis. Lze vytvořit mezipředmětové vztahy mezi předměty
dalšími v oblastech Člověk a příroda a Umění a kultura.
V předmětu se realizují tematické okruhy těchto průřezových témat:
 výchova demokratického občana ( VDO )
 osobnostní a sociální výchova ( OSV )
 výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech ( EGS )
 multikulturní výchova ( MV )
 environmentální výchova ( EVVO )
 mediální výchova ( MEV )

Formy realizace tohoto předmětu
Předmět je realizován především ve třídách, k dispozici je žákovská knihovna, audio a videotechnika, učebna s multimediální tabulí.
Žák je veden k tomu, aby
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poznal hodnotu historických skutečností a dokázal rozlišit jejich význam pro současnost
cítil úctu k vlastnímu národu a jeho dějinám, dokázal rozpoznat hodnotu historických památek
získal respekt k jiným národům (a etnikům) a pochopil jednotlivé odlišnosti kulturní, společenské či náboženské
dokázal rozpoznat mýty od skutečnosti a rozpoznat myšlenkovou manipulaci
hledal paralely mezi současnými a historickými událostmi, zvládl jejich porovnávání s obdobnými či odlišnými jevy

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení





Učitel zadává práci s nejrůznějšími typy pramenů (atlasy, mapy, encyklopedie, internet, tisk …), žák kriticky hodnotí informace odtud získané
zpracování referátů, jednoduchých projektů a seminárních prací
Učitel klade důraz na mezipředmětové vztahy (historické souvislosti, tradice a kulturní dědictví)
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi o svých chybách, hledání cest nápravy

Kompetence k řešení problémů




Učitel zadává práci s nejrůznějšími typy pramenů (atlasy, mapy, encyklopedie, internet, tisk …), žák kriticky hodnotí informace odtud získané
Učitel zadává referáty. Tím žáky vede, aby vyslovili otevřeně svůj názor, obhájili jej, podpořili logickými argumenty, aby spolupracovali
ostatními žáky při rozvoji diskuse a tolerovali vzájemně své názory
Učitel organizuje práci žáků ve skupinách

Kompetence komunikativní







Učitel zadává referáty. Tím žáky vede, aby vyslovili otevřeně svůj názor, obhájili jej, podpořili logickými argumenty, aby spolupracovali
ostatními žáky při rozvoji diskuse a tolerovali vzájemně své názory
Učitel organizuje práci žáků ve skupinách
Učitel klade důraz na mezipředmětové vztahy (historické souvislosti, tradice a kulturní dědictví)
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi o svých chybách, hledání cest nápravy
Učitel vede žáky k soustavnému sebevzdělávání
Učitel organizuje návštěvu vybraných míst spjatých s historií, žáci porovnávají teorii a skutečnost
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Kompetence sociální a personální





Učitel zadává referáty. Tím žáky vede, aby vyslovili otevřeně svůj názor, obhájili jej, podpořili logickými argumenty, aby spolupracovali
ostatními žáky při rozvoji diskuse a tolerovali vzájemně své názory
Učitel organizuje pro žáky návštěvy výstav, exkurze do nejrůznějších kulturních institucí (galerie, muzea). Rozvíjí tím jejich estetické cítění a
vytváří prostor pro diskusi, analýzu a formování závěrů
Učitel organizuje práci žáků ve skupinách
Učitel po ukončení činnosti vždy vyhodnotí její průběh, chování žáků

Kompetence občanské







Učitel zadává referáty, mluvní cvičení a slohové práce k aktuálnímu kulturnímu i společenskému dění. Tím žáky vede, aby vyslovili otevřeně svůj
názor, obhájili jej, podpořili logickými argumenty, aby spolupracovali ostatními žáky při rozvoji diskuse a tolerovali vzájemně své názory
Učitel klade důraz na mezipředmětové vztahy (historické souvislosti, tradice a kulturní dědictví) učitel organizuje práci žáků ve skupinách
Učitel organizuje pro žáky návštěvy výstav, exkurze do nejrůznějších kulturních institucí (galerie, muzea). Rozvíjí tím jejich estetické cítění a
vytváří prostor pro diskusi, analýzu a formování
Učitel organizuje návštěvu vybraných míst spjatých s historií, žáci porovnávají teorii a skutečnost
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi
Učitel seznamuje žáky s různými etniky a odlišnostmi v jejich životním stylu

Kompetence pracovní









Učitel zadává referáty. Tím žáky vede, aby vyslovili otevřeně svůj názor, obhájili jej, podpořili logickými argumenty, aby spolupracovali
ostatními žáky při rozvoji diskuse a tolerovali vzájemně své názory
Učitel společně s žáky hledají vhodný způsob splnění zadaného úkolu
Učitel prezentuje práci žáků v prostorách třídy i školy
Učitel vyžaduje po žákovi zhodnocení své práce i ostatních spolužáků
Učitel důsledně dbá plnění zadaných úkolů
Učitel zařazuje různé formy práce a v různém prostředí
Učitel dává prostor pro práci samostatnou, ve dvojicích i skupinách, nebrání žákům ve vzájemné pomoci
Učitel dává žákům prostor k prezentaci svých schopností a dovedností, zadává dobrovolné úkoly
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IV. 5.1.1.

Učební osnovy předmětu
6.ročník

uvede konkrétní příklady důležitosti a
potřebnosti dějepisných poznatků

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

uvede příklady zdrojů informací o
minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou
tyto zdroje shromažďovány

UČIVO
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orientuje se na časové ose a v historické
mapě, řadí hlavní historické epochy v
chronologickém sledu

význam zkoumání dějin, získávání
informací o dějinách; historické prameny
historický čas a prostor

7.ročník

8.ročník
vysvětlí podstatné ekonomické, sociální,
popíše podstatnou změnu evropské situace, politické a kulturní změny ve vybraných
která nastala v důsledku příchodu nových
zemích a u nás, které charakterizují
etnik, christianizace a vzniku států
modernizaci společnosti
objasní souvislost mezi událostmi
francouzské revoluce a napoleonských
porovná základní rysy západoevropské,
válek na jedné straně a rozbitím starých
byzantsko-slovanské a islámské kulturní
společenských struktur v Evropě na straně
oblasti
druhé

9.ročník
na příkladech demonstruje zneužití
techniky ve světových válkách a jeho
důsledky

rozpozná klady a nedostatky
demokratických systémů
charakterizuje jednotlivé totalitní systémy,
příčiny jejich nastolení v širších
objasní situaci Velkomoravské říše a
porovná jednotlivé fáze utváření
ekonomických a politických souvislostech
vnitřní vývoj českého státu a postavení
novodobého českého národa v souvislosti s a důsledky jejich existence pro svět;
těchto státních útvarů v evropských
národními hnutími vybraných evropských rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a
souvislostech
národů
vypjatého nacionalismu
vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
charakterizuje emancipační úsilí
středověkého člověka, konflikty mezi
významných sociálních skupin; uvede
na příkladech vyloží antisemitismus,
světskou a církevní mocí, vztah křesťanství požadavky formulované ve vybraných
rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska
ke kacířství a jiným věroukám
evropských revolucích
lidských práv
ilustruje postavení jednotlivých vrstev
zhodnotí postavení ČSR v evropských
středověké společnosti, uvede příklady
na vybraných příkladech demonstruje
souvislostech a jeho vnitřní sociální,
románské a gotické kultury
základní politické proudy
politické, hospodářské a kulturní prostředí
vysvětlí rozdílné tempo modernizace a
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje
jednotlivých částí Evropy a světa včetně
důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost
vedla; charakterizuje soupeření mezi
velmocemi a vymezí význam kolonií
Velká francouzská revoluce a napoleonské
období, jejich vliv na Evropu a svět; vznik první světová válka a její politické, sociální
nový etnický obraz Evropy
USA
a kulturní důsledky
utváření států ve východoevropském a
nové politické uspořádání Evropy a úloha
západoevropském kulturním okruhu a
industrializace a její důsledky pro
USA ve světě; vznik ČSR, její
jejich specifický vývoj
společnost; sociální otázka
hospodářsko- politický vývoj, sociální a
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6.ročník

7.ročník

islám a islámské říše ovlivňující Evropu
(Arabové, Turci)

PT

Velká Morava a český stát, jejich vnitřní
vývoj a postavení v Evropě

6.5. Vztah člověka a prostředí
M,Ov

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

charakterizuje život pravěkých sběračů a
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu
objasní význam zemědělství, dobytkářství
a zpracování kovů pro lidskou společnost
uvede příklady archeologických kultur na
našem území

křesťanství, papežství, císařství, křížové
výpravy
struktura středověké společnosti, funkce
jednotlivých vrstev
kultura středověké společnosti - románské
a gotické umění a vzdělanost
6.4. Kulturní diferenciace

vysvětlí znovuobjevení antického ideálu
člověka, nové myšlenky žádající reformu
církve včetně reakce církve na tyto
požadavky
vymezí význam husitské tradice pro český
politický a kulturní život
popíše a demonstruje průběh zámořských
objevů, jejich příčiny a důsledky
objasní postavení českého státu v
podmínkách Evropy rozdělené do řady
mocenských a náboženských center a jeho
postavení uvnitř habsburské monarchie
objasní příčiny a důsledky vzniku
třicetileté války a posoudí její důsledky
na příkladech evropských dějin

8.ročník

národní hnutí velkých a malých národů;
utváření novodobého českého národa
revoluce 19. století jako prostředek řešení
politických, sociálních a národnostních
problémů
politické proudy (konzervativismus,
liberalismus, demokratismus, socialismus),
ústava, politické strany, občanská práva
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9.ročník
národnostní problémy
mezinárodně politická a hospodářská
situace ve 20. a 30. letech; totalitní systémy
–komunismus, fašismus, nacismus –
důsledky pro ČSR a svět
druhá světová válka, holocaust; situace v
našich zemích, domácí a zahraniční odboj;
politické, mocenské a ekonomické
důsledky války

kulturní rozrůzněnost doby
konflikty mezi velmocemi, kolonialismus
6.2. Formy participace obč.v pol.živ.
6.5. Ekosystémy
6.5. Lidské aktivity a problémy ŽP
6.4. Princip soc.smíru a solidarity

6.4.Etnický původ
6.2.Principy demokracie…
6.6.Fungování a vliv médií…
6.6.Stavba mediálních sdělení
vysvětlí příčiny a důsledky vzniku
bipolárního světa; uvede příklady
střetávání obou bloků
vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a
politické důvody euroatlantické
hospodářské a vojenské spolupráce
posoudí postavení rozvojových zemí
prokáže základní orientaci v problémech
současného světa
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6.ročník

UČIVO

člověk a lidská společnost v pravěku

7.ročník
konkretizuje absolutismus, konstituční
monarchie, parlamentarismus
rozpozná základní znaky jednotlivých
kulturních stylů a uvede jejich představitele
a příklady významných kulturních památek
renesance, humanismus, husitství,
reformace a jejich šíření Evropou
zámořské objevy a počátky dobývání světa
český stát a velmoci v 15. – 18. století

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

PT

barokní kultura a osvícenství

6.5. Základní podmínky života

rozpozná souvislost mezi přírodními
podmínkami a vznikem prvních velkých
zemědělských civilizací
uvede nejvýznamnější typy památek, které
se staly součástí světového kulturního
dědictví
demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti
antiky důležité pro evropskou civilizaci,
zrod křesťanství a souvislost s judaismem
porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých
státech a vysvětlí podstatu antické

6.3.Objevujeme Evropu a svět
6.2. Formy participace obč.v pol.živ.

8.ročník
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9.ročník

studená válka, rozdělení světa do
vojenských bloků reprezentovaných
supervelmocemi; politické, hospodářské,
sociální a ideologické soupeření
vnitřní situace v zemích východního bloku
(na vybraných příkladech srovnání s
charakteristikou západních zemí)
Československo od únorového převratu do
r. 1989, vznik ČR
rozpad koloniálního systému,
mimoevropský svět
problémy současnosti
věda, technika a vzdělání jako faktory
vývoje; sport a zábava
6.3. Jsme Evropané

PT

UČIVO
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6.ročník
demokracie
nejstarší starověké civilizace a jejich
kulturní odkaz
antické Řecko a Řím
střední Evropa a její styky s antickým
Středomořím
6.5. Ekosystémy
6.4. Lidské vztahy
6.2. Občan,obč.společnos a stát
6.3. Evropa a svět nás zajímá

7.ročník

8.ročník
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9.ročník
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IV. 5.2.

Výchova k občanství

IV. 5.2.0.

Charakteristika předmětu
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Obsahové, časové a organizační vymezení
ročník
hodinová dotace
hodinová dotace třídy s rozšířenou výukou Tv

VI.
1+1
1

VII.
1
1

VIII.
1
1

IX.
1
1

Vzdělávání v tomto předmětu vede:
 k postupnému formování a rozvíjení občanského profilu žáků
 k orientaci ve významných okolnostech společenského života
 k utváření vztahů žáků ke skutečnosti
 k formování vnitřních postojů žáků k důležitým oblastem lidského života
 k formování vědomí odpovědnosti za vlastní život
 k sebepoznávání
Vyučovací předmět Výchova k občanství je úzce spjat se všemi vyučovacími předměty.
V rámci tématu volba profesní orientace žáci devátých ročníků absolvují profesní šetření orientace, účastní se besedy k tématu volba povolání na Úřadu
práce.
V předmětu se realizují tematické okruhy těchto průřezových témat:
 OSV (sociální rozvoj, osobnostní rozvoj)
 VDO (občan, občanská společnost a stát, formy participace občanů v politickém životě, principy demokracie jako formy vlády a způsobu
rozhodování)
 EGS ( Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané)
 MKV (kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita, princip sociálního smíru a solidarity)
 EV ( lidské aktivity a problémy životního prostředí,vztah člověka k prostředí)
 MDV ( tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu)
 EtV ( mezilidské vztahy, komunikace)
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Formy realizace tohoto předmětu
 vyučovací hodina – skupinové vyučování, diskuse, výklad, reprodukce textu,soutěže, dramatizace, testy
 beseda
 dotazníky – interwiev

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení







umožňujeme žákům zjistit jejich individuální učební styl a pomáháme jim osvojit si odpovídající postupy učení - předkládáme žákům konkrétní návody
efektivního učení
upozorňujeme žáky na zajímavé zdroje informací, vedeme je k hledání informačních zdrojů, vyžadujeme jejich ověřování (práce s encyklopediemi,
zpravodajstvím, internetem atd.)
umožňujeme žákům vyzkoušet si rozličné metody a formy práce – např. zadáváme žákům práci samostatnou, skupinovou, ve dvojicích, kreativní úkoly
apod.
umožňujeme žákům hodnotit svou činnost (zpětné vazby, sebereflexe, společné diskuse po činnostech)
podporujeme samostatnost a tvořivost
učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu

Kompetence k řešení problémů





nabízíme žákům cvičení a úkoly, které vycházejí z reálného života a vedou k samostatnému uvažování a řešení problémů
vedeme žáky k poznání, že situace a problémy mívají různé varianty řešení a vedeme je k objevování různých možností řešení
podporujeme tvořivost, originální návrhy řešení
vedeme žáky k zamyšlení, jak by se některým problémům dalo předcházet

Kompetence komunikativní





vybízíme žáky k vyjadřování myšlenek a názorů
učíme žáky vyjadřovat se srozumitelně, výstižně a v logickém sledu (např. při ústních referátech) a vhodně se prezentovat před celou třídou
nabízíme žákům možnost v řízené diskuzi naslouchat promluvám druhých, vhodně na ně reagovat, účinně se zapojovat do diskuze, obhajovat svůj názor
a vhodně argumentovat
pomocí zavádění skupinové práce a projektové výuky vedeme žáky ke komunikaci ve skupině
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vedeme žáky k využívání různých zdrojů informací a jejich kritickému zvážení

Kompetence sociální a personální









pomáháme žákům poznat sebe sama, objektivně se hodnotit a pozitivně formovat svou osobnost
společně s žáky vytváříme pravidla společného života ve třídě, která budou vycházet ze vzájemného respektu, a vedeme žáky k jejich dodržování
vedeme žáky k vytváření příjemné atmosféry ve třídě
oceňujeme žáky za pozitivní projevy chování, snahu a vykonanou práci a vybízíme je, aby se oceňovali i mezi sebou navzájem
umožňujeme žákům pracovat samostatně i ve skupině, zařazujeme kooperativní činnosti
při skupinové práci je vedeme k přiměřenému rozdělení dílčích úkolů a rozdělení rolí, společnému plánování a závěrečnému hodnocení výsledků i
průběhu společné práce
učíme žáky přijímat rozličné role při skupinové práci
rozvíjíme empatii prostřednictvím hraní rolí, společných diskusí a individuálních zamyšlení

Kompetence občanské






vedeme žáky k uvědomění vlastní zodpovědnosti za sebe, své zdraví a život a spoluzodpovědnosti za život ve skupinách, ke kterým patří (k rodině, škole,
obci, státu), a za životní prostředí
seznamujeme žáky s principy fungování společnosti prostřednictvím hry – žáci např. předvádějí, jak fungují volby do Poslanecké sněmovny, rozhodují o
rozpočtu obce, navrhují zákony, pořádají referendum apod.
rozvíjíme u žáků chápání nutnosti pravidel ve společnosti (norem a zákonů) a jejich dodržování
vedeme žáky k aktivnímu zapojování do dění ve škole, obci a celé společnosti
vedeme žáky k navštěvování kulturních institucí (muzeí, divadel, historických památek) a k respektování a ochraně našich tradic, kulturního a
historického dědictví

Kompetence pracovní



vedeme žáky k plánování vlastní práce, rozdělení rolí při práci ve skupině a hodnocení výsledků práce
vedeme žáky k sebepoznání a k odpovědnému rozhodování při volbě povolání nabízíme žákům možnost zpracovat některé úkoly pomocí libovolných
výtvarných technik za použití nejrůznějších materiálů
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IV. 5.2.1.

Učební osnovy předmětu výchova k občanství

Ročník: 6.
Očekávané výstupy

Učivo

-

umí se orientovat v kalendáři, zná letopočty
umí vysvětlit původ a způsoby dodržování svátků
uvádí příklady pořekadel a přísloví

-

vysvětlí význam harmonických vztahů mezi členy
rodiny (vzájemná pomoc, důvěra) pro zdravý
vývoj dítěte
Rodina - postavení jedince v rodině
rozpozná možné příčiny rodinných problémů a
- role členů rodiny
uvede vhodné způsoby řešení
- funkce a vývoj rodiny
popíše, do kterých důležitých oblastí rodina
směřuje své výdaje
dokáže se rozhodnout, jak vhodně naložit se svým - typy rodiny
kapesným a s uspořenými penězi
- význam rolí v životě dnešního člověka

-

-

umí popsat geografickou polohu ČR v Evropě
dokáže vyjmenovat výrobky, které nás proslavily
dokáže vyjmenovat slavné české umělce,
vynálezce, sportovce
chápe význam češtiny jako mateřského jazyka a
zná jazyky příbuzné
vysvětlí pojem vlastenectví
vysvětlí používání státních symbolů
seznámí se ze základními údaji o našem hlavním

Rok v jeho proměnách a slavnostech
- kalendář, letopočty
- svátky
- přísloví a pořekadla

Naše vlast- pojem vlasti a vlastenectví
- slavní předkové
- co nás proslavilo
- mateřský jazyk
- státní symboly
- významné osobnosti
- hlavní město Praha
- státní svátky
Naše obec, region, kraj

Průřezová témata,
Mezipředmětové vztahy
Poznámky
Kurzy a projekty
Zeměpis - geografická poloha
ČR v Evropě
Dějepis – nejdůležitější
panovníci, historické země ze
kterých se ČR skládá
Český jazyk – Staré pověsti
české
OSV - osobnostní rozvoj
- sociální rozvoj
EGS - Evropa a svět nás
zajímá
MKV - kulturní diference
- lidské vztahy
MDV - práce v realizačním
týmu
EtV- mezilidské vztahy, rodinný
život, přátelství, zásady lidského
soužití
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Očekávané výstupy

Učivo

městě
vysvětlí pojmy obec, starosta, obecní úřad,
primátor, městský úřad, radnice
- zná významné památky, pamětihodnosti, rodáky
v místě bydliště a blízkém okolí

-

-

-

je seznámen s pravidly školního života

Průřezová témata,
Mezipředmětové vztahy
Kurzy a projekty
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Poznámky

důležité instituce, zajímavá a památná místa,
významní rodáci, místní tradice, ochrana
kulturních památek
pojem obec, obecní samospráva

Život ve škole- škola základ života
- pravidla školního života
- společenská pravidla a normy
- umění učit se

Ročník: 7.
Výstup
-

-

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
Poznámky
projekty, exkurze, kurzy
Dějepis - historické mezníky
v dějinách našeho národa
Český jazyk – významné
osobnosti
Přírodopis – vztah k přírodě,
ohrožené druhy rostlin a zvířat
Zeměpis – geografická poloha ČR

vysvětli pojem komunikace, socializace
uplatňuje vhodné způsoby komunikace v různých
životních situacích
charakterizuje hromadné sdělovací prostředky
posoudí vliv masmédií na utváření masové
kultury, veřejné mínění

Život mezi lidmi – patříme k lidem
- socializace
- druhy komunikace
- hromadné sdělovací prostředky
- vliv rodiny

uvede příklady památných míst obce a regionu
chová se šetrně ke kulturním památkám a
přírodním objektům
zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní
vybírá akce, které ho zajímají

Člověk a kultura
Kultura a umění
Projekt: Osobnost, dílo, místo,
Přírodní a kulturní bohatství-krásy naší země které nás proslavilo.
- ochrana přírodního a kulturního bohatství
- přírodní a kulturní památky
- architektonické styly

ŠVP – Škola poznávání a aktivního zdravého pohybu
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Výstup
-

-

umí vysvětlit rozdíly mezi materiálními a
duchovními hodnotami
dokáže sestavit svůj vlastní hodnotový žebříček
rozlišuje a porovnává různé druhy forem
vlastnictví
vysvětli rozdíl mezi jednotlivými druhy potřeb
vysvětli funkci peněz
sestaví rodinný rozpočet
rozezná pozitiva a negativa půjček
rozezná jednotlivé zůsoby plateb- hotovostní,
bezhotovostní
na příkladech známých států rozlišuje formy státu
objasní smysl voleb v demokratických státech
vysvětlí výhody demokracie pro život občanů

Učivo
Majetek v našem životě- naše potřeby
- druhy potřeb
- peníze, funkce peněz
- majetek a vlastnictví
- rodinný rozpočet
- význam bankovního sektoru

Řízení společnosti- stát, formy státu
-volby, volební právo
- demokracie

Lidská práva –
- Všeobecná deklarace lidských práv
je seznámen s Listinou základních práv a svobod - Listina základních práv a svobod
chápe, že má svá nezpochybnitelná práva, ale taky - rasismus
povinnosti
Svět kolem nás- spolupráce mezi zeměmi
Evropy, EU
seznámí se některými významnými
-OSN, NATO
mezinárodními organizacemi
uvede spolupráci mezi státy

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
projekty, exkurze, kurzy
OSV- osobnostní rozvoj
- sociální rozvoj
EGS -objevujeme Evropu a svět
MKV -multikulturalita
EV- vztah člověka k prostředí
MDV- práce v realizačním týmu
EtV- komunikace, přírodní a
kulturní bohatství, duchovní
rozměry člověka, lidská práva
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Ročník: 8.
Očekávané výstupy
-

vysvětlí význam pojmu osobnost
chápe, co vytváří rozdílnost jednotlivých
osobností
seznámí se s pojmy charakter, svědomí, egoismus,
altruismus
posoudí vliv osobních vlastností na dosahování
individuálních i společných cílů
popíše jednotlivé fáze lidského života
snaží se uvědomit si kladné a záporné stránky své
osobnosti, schopen sebepoznání

Učivo
Člověk jako osobnost
- rozdíly mezi lidmi
- lidský charakter
- temperament
- inteligence
- fáze lidského života
- sebepoznání,sebehodnocení
- přátelství, vztahy mezi lidmi
- kreativita

-

seznámí se s pojmem chování, cit
popíše vnitřní a vnější projevy citů
popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat
charakterové a volní vlastnosti u sebe i u druhých
lidí

Psychické procesy a stavy
- chování
- - city a emoce
- vnímání
- sebehodnocení
- druhy a vlastnosti citů

-

vysvětlí pojem komunikace
seznámen s asertivním desaterem
rozpoznává projevy záporných charakterových
vlastností u sebe i druhých lidí, kriticky hodnotí
své chování a jednání

Člověk v sociálních vztazíchkomunikace
- asertivní, pasivní jednání
- stres a jeho příčiny
- tělesné a duševní zdraví

-

dodržuje právní ustanovení, která se na něj
vztahují ,uvědomuje si rizika jejich porušování

Člověk a právo- právní minimum

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Kurzy a projekty
Dějepis – osobnosti českých dějin
Rodinná výchova – zdravá výživa
Přírodopis – fáze lidského života,
biologické potřeby
OSV: - osobnostní rozvoj
- sociální rozvoj
VDO: - formy participace občanů
v politickém životě
- principy demokracie jako
formy vlády a způsobu
rozhodování
EGS: - Evropa a svět nás zajímá
MKV: - kulturní diference
- lidské vztahy
- multikulturalita
MDV: - práce v realizačním týmu
EtV- člověk a citový život,
komunikace citů, osobnost,
asertivita, sebeovládání, osobní
rozvoj

Poznámky
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Očekávané výstupy

-

-

seznámí se s pojmem právní vztah
zná svá práva a povinnosti
vysvětlí, proč je každý občan povinen dodržovat
právní řád
respektuje základní právní normy našeho státu
seznámí se s Ústavou ČR ,
ví, odkdy je trestně odpovědný za své chování
posoudí význam ochrany lidských práv a svobod
seznámí se s orgány EU
objasní význam dělby práce
rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a
služeb
např. kupujících a prodávajících vyloží podstatu
fungování trhu
umí setavit rodinný rozpočet
zná druhy ,pozitiva i negativa půjček
ovládá pojem úrok
rozezná způsoby a rozdíly mezi možnostmi plateb
– hotovostní, bezhotovostní atd.
posoudí své možnosti při rozhodování o volbě
vhodného povolání a profesní přípravy

Učivo
-

práva a povinnosti občana
Ústava ČR, druhy státní moci
právní řád
základní práva a svobody
Listina základních prav a svobod
politické spektrum v ČR
právo v Evropě, orgány EU a jejich funkce

Hospodaření- dělba práce
- trh, fungování trhu
- nabídka, poptávka
- cena zboží
- statky a služby
- rodinný rozpočet
- druhy a význam půjček
- způsoby plateb
Volba profesní orientace- sebepoznávání, osobní vlastnosti a
schopnosti, osobní zájmy a cíle, vlivy na
volbu profesní orientace

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Kurzy a projekty
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Ročník: 9.
Očekávané výstupy
-

-

Učivo

orientuje se v pracovních činnostech vybraných
profesí
využije profesní informace a poradenské služby
pro výběr vhodného vzdělávání
prokáže v modelových situacích schopnost
prezentace své osoby při vstupu na trh práce
seznámí se se vzdělávacím systémem ČR
chápe důležitost vzdělání a přípravy na budoucí
povolání
je seznámen se Zákoníkem práce
ví, za jakých podmínek mohou pracovat nezletilí
ví jaké náležitosti musí obsahovat pracovní
smlouva

Člověk na trhu práce
- povolání lidí, druhy pracovišť, charakter a
druhy pracovních činností, kvalifikační,
zdravotní a osobnostní požadavky
- možnosti vzdělávání, náplň učebních a
studijních oborů, příjímací řízení
- zaměstnání, pracovní příležitosti v obci,
způsoby hledání zaměstnání, psaní
životopisu, problémy nezaměstnanosti,úřady
práce
- zákoník práce, pracovní smlouva,
vzděláváací systémv ČR
- pracovní smlouva

rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví,
uvede jejich příklady
vysvětlí na jakém principu trh funguje
seznámen s příjmy a výdaji ve státním rozpočtu
- vysvětlí, jakou funkci plní banka jaké služby
občanům nabízejí
rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu
a do kterých oblastí směřuje své výdaje
ovládá a umí pracovat s pojmem úrok
zná výhody i rizika půjček
ovládá způsoby plateb – hotovostní …
vysvětlí tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a
DPH

Hospodářství a stát
- potřeby a spotřeba
- principy tržního hospodářství
- vlastnictví
- peněžní ústavy
- hospodářská politika
- daně
- státní rozpočet
- úrok
- půjčky
- platby
- tvorba ceny, DPH
- deficit státního rozpočtu, volné prostředky

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Kurzy a projekty
Zeměpis – národní hospodářství,
formy státu
Dějepis – nacionalismus,
holokaust, světová náboženství
Volba povolání – člověk a
pracovní život
OSV - sociální rozvoj
VDO - občanská společnost a
škola
- občan, občanská společnost a
stát
- formy participace občanů v
politickém životě
- principy demokracie jako
formy vlády a způsobu
rozhodování
MKV- lidské vztahy
- princip sociálního smíru a
solidarity
MDV -tvorba mediálního sdělení
EtV- ekonomické hodnoty,
kreativita a iniciativa

Poznámky
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Očekávané výstupy
-

-

-

-

vysvětlí vznik a důsledky deficitu státního
rozpočtu
umí vysvětlit a zná význam pojmu DPH
vyloží smysl voleb do zastupitelstev a uvede
příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat
každodenní život občanů
-seznámí se s právním řádem ČR
vysvětlí pojem právní norma
objasní význam právní úpravy důležitých vztahůvlastnictví
posoudí význam ochrany lidských práv a svobod
uvede příklady některých smluv upravující
občanskoprávní vztahy
dodržuje právní ustanovení, která se na něj
vztahují, a uvědomuje si rizika jejich porušování
provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich
důsledky
umí vysvětlit pojem korupce, diskutuje o
možnostech vzniku i potárání korupčního jednání
popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní
život občanů
uvede výhody a nevýhody členství
uvede některé významné mezinárodní organizace
uvede příklady některých projevů globalizace,
porovná jejich klady a zápory

Učivo
Občan a právo- volební právo
- význam komunálních voleb
- státní občanství
- odvětví práva ČR
- právní řád ČR
- právní normy
- občansko právní vztahy
- základní občanská práva
- občanský zákoník
Právní ochrana- přestupky a správní řízení
- trestní právo
- děti a paragrafy
- trestní odpovědnost
- korupce

-

Evropská integrace
mezinárodní spolupráce

-

Globální svět- problémy současného světa
ohrožené životní prostředí
závažnost a důsledky zásahů lidí do přírody
ozbrojené konflikty
terorismus
obrana vlasti a mezinárodní vojenské mise

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Kurzy a projekty
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Očekávané výstupy
-

objasní souvislosti globálních a lokálních
problémů
uvede příklady mezinárodního terorismu,
diskutuje o možnostech boje s terorismem
chápe význam účasti našich vojáků v zahraničních
misích

Učivo

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Kurzy a projekty
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IV. 6.

Člověk a příroda

IV. 6.1.

Fyzika

IV. 6.1.0.

Charakteristika předmětu
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Obsahové, časové a organizační vymezení
ročník
hodinová dotace
hodinová dotace třídy s rozšířenou výukou Tv

VI.
2
2

VII.
1
1

VIII.
2
2

IX.
1+1
1+1

Vzdělávání v tomto předmětu:






směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí
vede k vytváření a ověřování hypotéz
učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislostí a vztahy mezi nimi
vede žáky k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie
podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování

Vyučovací předmět Fyzika realizuje obsah vzdělávacího oboru Člověk a příroda RVP ZV. Předmět fyzika navazuje na výuku matematiky, prvouky
a přírodovědy na 1.stupni ZŠ. Úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda:
 jaderné reakce, radioaktivita, skupenství a vlastnosti látek, atomy (CH)
 optika(zrak), zvuk(sluch) (PŘ)
 magnetické póly Země, kompas, sluneční soustava (Z)
 využívání energie, posuzování obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie, princip výroby elektrické energie, klady a zápory jaderné
energetiky (Environmentální výchova)

Formy realizace tohoto předmětu
Předmět je realizován ve vyčleněné třídě, k dispozici je žákovská knihovna, audio a videotechnika. Jedna disponibilní hodina v 7.ročníku je použita
na vytvoření volitelného předmětu cvičení z matemtiky pro žáky neházenkáře.
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
















Učitel předkládá žáku různé způsoby osvojování si učiva
Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu učitel – žák, žák – žák
Učitel dodržuje přestávky a vyuč.hodiny, dává žákům prostor k regeneraci sil
Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů
Učitel důsledně dbá plnění zadaných úkolů
Učitel dbá na propojení získaných vědomostí s praktickým životem
Učitel je žákům partnerem
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi o svých chybách, hledání cest nápravy
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel dává žákům k dispozici širokou škálu informačních zdrojů dle možností školy
Učitel vede žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací z různých zdrojů (literatura, internet, televize,…)
Učitel vede žáky k používání odborné terminologie,fyzikálních symbolů, značek a jednotek fyzikálních veličin
Učitel vede žáky k provádění fyzikálních experimentů – ve skupinách nebo samostatně
Učitel vede žáky k nalézaní souvislostí mezi získanými poznatky
Učitel vede žáky k vytváření logických úsudků

Kompetence k řešení problémů











Učitel vede žáky k rozpoznávání problémů při řešení úkolů
Učitel pomáhá žákům hledat a navrhovat vlastní řešení, objevovat a volit různé postupy, které si dokáží obhájit
Učitel dává žákům prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi o svých chybách, hledání cest nápravy
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel dává žákům k dispozici širokou škálu informačních zdrojů dle možností školy
Učitel zapojuje žáky do předmětových soutěží a olympiád, tím je motivuje k hlubšímu studiu předmětu
Učitel vede žáky k soustavnému sebevzdělávání
Učitel rozvíjí u žáků strategické myšlení
Učitel dává prostor pro práci samostatnou, ve dvojích i skupinách, nebrání žákům ve vzájemné pomoci
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Kompetence komunikativní









Učitel je žákům partnerem a vede je k otevřené diskusi - naslouchání
Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů
Učitel vede žáky k využívání různých informačních zdrojů
Učitel vede žáka k vyjádření myšlenky chronologicky a logicky správně
Učitel rozvíjí u žáků kultivovaný projev
Učitel klade otázky a vyžaduje odpovídání celou větou
Učitel ve spolupráci s žáky vypracovává pravidla komunikace ve třídě a důsledně vyžaduje jejich dodržování

Kompetence sociální a personální










Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel zařazuje různé formy organizace práce – dvojice, skupina, třída
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi
Učitel je žákům partnerem
Učitel společně s žáky buduje ve třídě pozitivně naladěnou atmosféru a vytváří esteticky hodnotné prostředí
Učitel důsledně oslovuje všechny žáky jmény a vyžaduje toto oslovování i od žáků
Učitel po ukončení činnosti vždy vyhodnotí její průběh, chování žáků
Učitel dává žákům prostor k prezentaci svých schopností a dovedností
Učitel vede žáky k ochotě pomáhat

Kompetence občanské





Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi
Učitel pružně reaguje na negativní projevy chování ve třídě a pozitivní projevy vyzdvihuje
Učitel vede žáky k šetrnému využívání elektrické energie, k posuzování efektivity jednotlivých energetických zdrojů, k upřednostňování
obnovitelných zdrojů

Kompetence pracovní


Učitel důsledně vyžaduje dodržování pravidel bezpečného chování při práci s fyzikálními přístroji a zařízeními
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Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel vede žáky k správnému zacházení s učebními pomůckami
Učitel rozvíjí zručnost žáků
Učitel důsledně dbá plnění zadaných úkolů
Učitel zařazuje různé formy práce a v různém prostředí
Učitel dává prostor pro práci samostatnou, ve dvojicích i skupinách, nebrání žákům ve vzájemné pomoci
Učitel dává žákům prostor k prezentaci svých schopností a dovedností, zadává dobrovolné úkoly
Učitel společně s žáky hledají vhodný způsob splnění zadaného úkolu
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Učební osnovy předmětu fyzika

Ročník: 6.
Očekávané výstupy
1.
Látky a tělesa
- uvede konkrétní příklady jevů
dokazujících, že se částice
látek neustále pohybují a
vzájemně na sebe působí
- změří vhodně zvolenými
měřidly některé důležité
fyzikální veličiny
charakterizující látky a tělesa
- předpoví, jak se změní délka či
objem tělesa při změně jeho
teploty
- využívá s porozuměním vztah
mezi hustotou, hmotností a
objemem při řešení praktických
problémů

2.
Elektromagnetické děje
- využívá praktické poznatky o
působení magnetického pole
na magnet a tělesa z feromagnetických látek
- sestaví správně podle schématu
elektrický obvod a analyzuje
správně schéma reálného obvodu

Učivo
1.
Látky a tělesa
Skupenství látek
Částicové složení látek
Atomy a molekuly
Měření fyzikálních veličin
Měření délky tělesa
Měření objemu tělesa
Měření hmotnosti tělesa
Měření času
Měření teploty tělesa
Změna objemu těles při změně teploty
Teploměr
Hustota látky
Výpočet hustoty látky
a hmotnosti tělesa

2.
Magnetické vlastnosti látek
Magnetické pole elektrického proudu
Elektrický obvod
Elektrický proud v kovech
Magnetické pole elektrického proudu
Elektrický obvod
Elektrický proud v kovech

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Kurzy a projekty
1.
Ch – stavba atomů, ionty, molekuly,
chemická vazba
Z,Př – koloběh vody v přírodě
D – antika, Démokritos
D – historie měření fyzikálních veličin
Z – časová pásma
Tv – měření při sportovních výkonech
M – převádění jednotek
EGS – soustava jednotek SI a jiné
používané jednotky
Z – průměrná denní teplota, klima
Př – tělesná teplota, horečka
M – využití početních operací
s přirozenými a desetinnými čísly
2.
Př – magnetovec
Z – magnetické pole Země, magnetické
póly, buzola kompas, určování světových
stran
OSV-rozvoj schopností poznávat, řešení
problémů

Poznámky
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Ročník: 7.
Očekávané výstupy

1
.Pohyb těles
- rozhodne, jaký druh pohybu koná
těleso vzhledem k jiným tělesům
- využívá s porozuměním při řešení
problémů a úloh vztah mezi
rychlostí, dráhou a časem
rovnoměrného pohybu
2.
Síla
- změří velikosti působící síly
- určí v konkrétní jednoduché
situaci druhy sil působící na
těleso, jejich velikosti, směry
a výslednici
- využívá Newtonovy pohybové
zákony pro objasňování či
předvídání změn pohybu těles při
působení stálé výsledné síly
v jednoduchých situacích
- aplikuje poznatky o otáčivých
účincích síly při řešení praktických
problémů

Učivo

1
Pohyb tělesa
Klid a pohyb tělesa
Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb
Rychlost rovnoměrného pohybu
Dráha rovnoměrného pohybu

2.
Měření síly, siloměr
Gravitační síla a hmotnost tělesa
Skládání sil
Síly v rovnováze
Těžiště tělesa
Tření
Deformační účinky síly
Tlak, tlaková síla
Newtonovy pohybové zákony
Otáčivé účinky síly
Rovnováha na páce
Jednoduché stroje

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Kurzy a projekty
1., 2.
Z – pohyb Země, planet
Př – rychlost pohybu živočichů
Tv – dosahování a měření rychlosti při
různých sportovních výkonech
Z – gravitační působení ve vesmíru, příliv a
odliv
Př – tvar těla živočichů
Tv – lyžování, bruslení
M – zlomky, čtyřúhelníky
Z – setrvačnost pohybu ve vesmíru
Př – pohyb živočichů – akce a reakce
D – Galileo Galilei
D – Archimédes

Poznámky
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Ročník: 8.
Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Kurzy a projekty

1.
Mechanické vlastnosti tekutin
- využívá poznatky o
zákonitostech tlaku v klidných
tekutinách pro řešení
konkrétních praktických příkladů
- z analýzy sil působících na
těleso v klidné tekutině
předpoví chování tělesa v ní

1.
Mechanické vlastnosti kapalin a plynů
Pascalův zákon
Hydrostatický tlak
Archimedův zákon
Atmosferický tlak a jeho změny a měření

1.
D – Archimédes
Z – atmosféra, počasí
Tv – potápění
M – lineární rovnice
CH – voda, složení látek

2.
Energie
- určí v jednotlivých případech
práci vykonanou silou a z ní
určí změnu energie tělesa
- využívá s porozuměním vztah
mezi výkonem, vykonanou prací a časem
- využívá poznatků o vzájemných přeměnách
různých forem energie a jejich přenosu při
řešení konkrétních problémů a úloh
-určí v jednoduchých případech
teplo přijaté a odevzdané
tělesem zhodnotí výhody a nevýhody
využívání různých energetických zdrojů
z hlediska vlivu na životní prostředí

2.
Energie
Mechanická práce, výkon
Pohybová a polohová energie, její změny
Vnitřní energie
Teplo
Zákon zachování energie
Přeměny skupenství
Obnovitelné a neobnovitelné zdroje

2.
Př – anomálie vody, přezimování vodních
živočichů
ENV – základní podmínky života,
obnovitelné a neobnovitelné zdroje elektrické
energie, problémy životního prostředí

Poznámky
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3.
Zvukové děje
- rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje
příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku
- posoudí možnost zmenšování vlivu nadměrného hluku na
životní prostředí

3.
Zvukové jevy

3.
Hv – hudební nástroje
Př – hlasivky, vznik zvuků u hmyzu
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Ročník: 9.
Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Kurzy a projekty

1.
Elektromagnetické děje
- rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický
proud a napětí
- rozliší vodič, izolant a
polovodič na základě analýzy jejich vlastností
- využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických
problémů
- využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na
cívku s proudem a vlivu změny magnetického pole v okolí
cívky na vznik indukovaného napětí v ní
- zapojí správně polovodičovou diodu

1.
Elektromagnetické jevy
Elektrický náboj, el.pole
Vedení el.proudu v kapalinách a plynech
Zákony el.proudu v obvodech
El. proud, napětí, odpor, Ohmův zákon,
el. práce, energie, výkon,
střídavý proud,
polovodiče

1.
D,Př – Galvani
ENV – základní podmínky života,
lidské aktivity a problémy životního prostředí
– výroba elektrické energie
CH – kyseliny, hydroxidy, chemické prvky

2.
Energie
- využívá poznatků o vzájemných přeměnách různých forem
energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh

2.
Energie
Jaderná energie

2.
Z – jaderné elektrárny

3.
Světelné děje
- využívá zákon o přímočarém
šíření světla ve stejnorodém
optickém prostředí a zákon
odrazu světla při řešení problémů
a úloh
- rozhodne ze znalosti rychlosti
světla ve svou různých
prostředích, zda se světlo bude

3.
Světelné děje
- využívá zákon o přímočarém
šíření světla ve stejnorodém
optickém prostředí a zákon
odrazu světla při řešení problémů
a úloh
- rozhodne ze znalosti rychlosti
světla ve svou různých
prostředích, zda se světlo bude

D – zneužití jaderných zbraní ve
2. světové válce
ENV – základní podmínky života,
jaderná energie
3.
Z – střídání ročních období, zatmění
Př – užití kulových zrcadel v lékařství
Dopravní výchova – zrcadla na
nepřehledných místech
VV – míchání barev
Př – krátkozrakost, dalekozrakost,
pozorování pomocí lupy a mikroskopu
M – úhel
Z – střídání ročních období, zatmění

Poznámky
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lámat ke kolmici či od kolmice a
využívá této skutečnosti při
analýze průchodu světla čočkami

4.
Vesmír
- objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách
pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet kolem planet
- odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností

lámat ke kolmici či od kolmice a
využívá této skutečnosti při
analýze průchodu světla čočkami

4.
Astronomie. Astrofyzika.

Př – užití kulových zrcadel v lékařství
Dopravní výchova – zrcadla na
nepřehledných místech
VV – míchání barev
Př – krátkozrakost, dalekozrakost,
pozorování pomocí lupy a mikroskopu
M – úhel
4.
Z - Sluneční soustava
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Charakteristika předmětu
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Obsahové, časové a organizační vymezení
ročník
hodinová dotace
hodinová dotace třídy s rozšířenou výukou Tv

VI.

VII.

VIII.
2
2

IX.
2
2

Vzdělávání v tomto předmětu:






směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o obor
vede k poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých
chemických pokusů
učí řešit problémy a správně jednat v praktických situacích, vysvětlovat a zdůvodňovat chemické jevy
učí poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů
učí získávat a upevňovat dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech
s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.

Předmět chemie je úzce spjat s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda a zčásti s matematikou (např. zeměpis – surovinové zdroje
chemického průmyslu, přírodopis – význam zelených rostlin, životní prostředí, zdraví, fyzika – vlastnosti látek, matematika -chemické výpočty).
Vyučovací předmět chemie je úzce spjat se všemi vyučovacími předměty. V předmětu se realizují tematické okruhy těchto průřezových témat:
 osobnostní a sociální výchova ( OSV ) - důraz je kladen na zodpovědnost každého jedince za své zdraví
 výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech ( EGS ) - zodpovědnost a spoluzodpovědnost za stav životního prostředí

Formy realizace tohoto předmětu





frontální výuka je spojována s praktickými cvičeními
nácviky jednoduchých laboratorních metod a postupů
práce ve skupinách
demonstrační pokusy

ŠVP – Škola poznávání a aktivního zdravého pohybu
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace



179

seminární práce – prezentace před žáky i na panelech
vyhledávání na internetu

Rozdělení žáků do skupin, počet skupin a počet žáků ve skupině je omezen vybavením školy pomůckami. Vždy je kladen důraz na dodržování zásad
bezpečné práce a postupů v souladu s platnou legislativou. Provozní řád je nedílným vybavením učebny a laboratoře, dodržování uvedených pravidel je pro
každého žáka i vyučujícího závazné.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení






Učitel vede žáky k systematickému pozorování jako základní formě zjišťování chemických vlastností látek, jejich přeměn a podmínek, za kterých
tyto přeměny nastávají, k jejich popisu, hledání souvislostí mezi jevy a jejich vysvětlení
Učitel vede žáky ke správnému používání chemických termínů, symbolů a značek
Učitel dává žákům možnost samostatně či ve skupinách formulovat závěry na základě pozorování a pokusů, k porovnávání poznatků a nalézání
souvislostí
Učitel pracuje s chybou žáka jako s příležitostí při hledání řešení problému
Učitel žáky vybízí, aby kladli otázky k věci

Kompetence k řešení problémů







Učitel předkládá problémové situace související s učivem chemie
Učitel dává žákům možnost volit různé způsoby řešení
Učitel dává možnost obhajovat svá rozhodnutí
Učitel vede žáky k promýšlení pracovních postupů praktických cvičení
Učitel vede žáky k nacházení příkladů chemických dějů a jevů z běžné praxe, k vysvětlování jejich chemické podstaty
Učitel klade důraz na aplikaci poznatků v praxi

Kompetence komunikativní




Učitel vede žáky ke správnému užívání chemických symbolů a značek
Učitel podněcuje žáky k argumentaci a respektování názorů jiných
Učitel umožňuje prezentaci práce žáků, vytvářet kritéria hodnocení, reagovat na hodnocení ostatních, argumentovat, přijmout kritiku
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Kompetence sociální a personální




Učitel zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat a řešit problémy
Učitel sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok
Učitel vytváří situace, při kterých se žáci učí respektovat názory jiných

Kompetence občanské





Učitel společně s žáky respektuje pravidla pro práci s chemickými látkami a provozní řád učebny
Učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
Učitel předkládá situace, ve kterých se žáci učí chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektovat požadavky na
kvalitní životní prostředí
Učitel vede žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích (přivolat pomoc a poskytnout první pomoc)

Kompetence pracovní
Učitel vede žáky k bezpečnému a účinnému používání materiálů a vybavení učebny
 Učitel vyžaduje dodržování vymezených pravidel / povinností z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých a ochrany životního prostředí
 Učitel zadává úkoly tak, aby žáci byli schopni využít poznatků v běžné praxi
 Učitel vyžaduje dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech
 Učitel umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce
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Učební osnovy předmětu chemie

Ročník: 8.
Výstup

Učivo

- pozná skupenství látek a jejich přeměny, rozpustnost
a vodivost, určí společné a rozdílné vlastnosti látek

látky a jejich vlastnosti,
rozpustnost, elektrická
vodivost, hustota
- zná zásady bezpečné práce, rozlišuje nebezpečné látky, kategorie nebezpečných látek,
dovede poskytnout 1. pomoc, zná tel. číslo záchranné
výstr. symboly,
služby, umí přivolat pomoc
R-věty, S -věty

Mezipředm. vztahy, průřezová témata, kurzy, projekty
F - plazma
Vkz – péče o zdraví

OSV – zodpovědnost za své zdraví
chování při úniku
nebezpečných látek

Z– Roztoky / 7 obcí/,
odsolování mořské
vody- Středomoří
F – koloidní roztoky
Čj – význam slov
suspenzor a
suspendovat

EVVO – látky znečišťující živ.pr.
freony, insekticidy,
ropné produkty

- umí rozlišit a pojmenovat druhy směsí
- zná pojmy rozpouštění, roztoky, zná příklady z praxe,
- vysvětlí principy metod oddělování složek směsí –
filtrace, destilace, krystalizace a chromatografie
- umí provést filtraci ve škol. podmínkách zvolit
vhodný postup k oddělování složek směsí

Směsi stejnorodé, různorodé,
koloidní
metody dělení, jejich
charakteristika a příklady
jejich využití

- charakterizuje atom, vysvětlí jeho složení,
protonové číslo,
- vysvětlí vztahy mezi počty protonů, elektronů a
neutronů v atomu
- definuje pojem prvek a u základních prvků dokáže
- zapsat značku a protonové číslo
- orientuje v per. soustavě prvků = PSP, per. zákon
- dokáže rozdělit prvky na kovy, polokovy a nekovy
- popíše vznik chemické vazby, vysvětlí rozdíl mezi
atomem, molekulou a chemickou sloučeninou,
- využije získané vědomosti při osvojování principů
chemického názvosloví

atom a jeho struktura, valenční
vrstva a valenční elektrony,
D – historie prvků
protonové číslo
např. kostík...
MDV – vyhledávaní informací na
Čj – české názvy
internetu nebo v encykl.
prvek – název a značka
J.S. Presl
-objevitelka radia a polonia
F- radioaktivita,
Bohuslav Brauner a
uspořádání prvků v PSP,
polarita, sublimace
- D. I. Mendělejev
periodický zákon, kovy,
Z – Lomonosovova
sledování a vyhledávání informací
polokovy a nekovy,molekula,
universita v Moskvě, o nových objevech v mikrosvětěsloučenina – vzorec,chem.
ionosféra
nanotechnologie
vazba a typy vazeb

EVVO – při odsolování využití
sluneční energie

Poz
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Učivo

- charakterizuje vzduch jako směs chemických látek
- popíše chemické složení vzduchu
- uvede vlastnosti plynů obsažených ve vzduchu a jejich
použití
- pochopí význam vzduchu pro život na Zemi,
- zná hlavní znečišťovatelé vzduchu a hledá řešení
- dokáže charakterizovat výskyt kyslíku v přírodě
- vyjmenuje zákl. oblasti, kde se využívá a jaký je
jeho význam, vysvětlí funkci ozónu a jeho úbytek

Složení vzduchu, hlavní
atmosférické plyny a jejich
vlastnosti

- dokáže popsat výskyt vodíku nejen na Zemi, ale i ve
vesmíru, lokalizuje jej v PSP, popíše jeho reaktivitu
a význam

vodíku, elektrolýza vody,
vodík-palivo budoucnosti

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

dokáže vyhledat v PSP halogeny,
charakterizuje jejich fyzikální vlastnosti
zhodnotí toxicitu jednotlivých halogenů a
seznámí se s bezpečnostními zásadami při práci s nimi
posoudí význam halogenů pro člověka

- dokáže vymezit skupinu látek – halogenovodíky
- uvede konkrétní zástupce této skupiny
- definuje kyseliny a bezpečnostní zásady při práci
- posoudí význam bezkyslíkatých kyselin a
- vyjmenuje příklady jejich výskytu v běžném životě

výskyt, vlastnosti a využití
kyslíku, ozon, ozonosféra,
ozonová díra a látky
způsobující její vznik
výskyt, vlastnosti a využití

voda – projektová metoda

vlastnosti a využití fluoru,
chloru, bromu a jodu,
dezinfekce vody chlorem,
dezinfekční prostředky,
význam jodu pro člověka
vznik halogenovodíků,
definice kyseliny, bezpečnost
při práci s nimi, vlastnosti
a význam HF a HCl,
vlastnosti a použití sulfanu
kyselina sírová a dusičná,
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Mezipředm. vztahy, průřezová témata, kurzy, projekty
Př – fotosyntéza,
význam trop.
deštných pralesů a
zeleně obecně
Z – členění zemské
atmosféry
Čj- různá rčení -stavět
vzdušné zámky
Vkz– volné radikály,
Antioxidanty
Z – Slunce naše
hvězda
D – náplň vzduchol.

EVVO – význam vzduchu jako
základní podmínky života,
znečišťování ovzduší, skleníkový
efekt, smog
MDV – kritický přístup k inf.
z médií k probl. čistoty vzduchu,
vyhledávání inf. v tab. a atlasech
EGS – čistota vzduchu jako glob.
problém lidstva ,dotace EU
EVVO- ozonová díra, měření
ozónu,
vodíková bomba

EVVO – čistička odpadních vod,
Z – hydrosféra
biol. čištění-bakterie,
F – fyzikální vlast.
šetření vodou, kyselé deště
Př- voda v lidském těle
EVVO- chlorování vody a
zaléván květin
D – bojová látka chlor –
odstátou vodou
1.světová válka
Čj – Na záp.frontě ..
OSV – osobní zodpovědnost
Př- štítná žláza - jód
jedince za své zdraví,
zdravý životní styl
Vkz – pálení žáhy,
tvorba vředů,
použití antacidů

EVVO – baterie nebezpečný
odpad, způsob likvidace
OSV – vlastní pozorování
a studium

Poz
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- dokáže vymezit kyslíkaté kyseliny a uvést příklady
těchto látek
- uvědomí si rizika při práci s kyselinami a dodržuje
bezpečnostní zásady
- ovládá první pomoc
- charakterizuje vlastnosti, vznik, využití kyseliny
uhličité a siřičité a jejich výskyt v běžném životě
- vysvětlí, co jsou kyselé daště a jejich dopad na
životní prostředí
-

charakterizuje základní fyzikální vlastnosti amoniaku,
popíše rozpustnost amoniaku ve vodě a vyvodí zásady
vyjmenuje vlastnosti hydroxidu sodného a vápenatého
vysvětlí rizika práce s nimi a první pomoc
uvede základní využití v prak. životě a v průmyslu

- vysvětlí pojem indikátor a uvede příklady
- rozdělí roztoky na kyselé, neutrální a zásadité
charakterizuje neutralizaci
- uvede tři modifikace uhlíku, popíše jejich výskyt
a výrobu
- posoudí jejich význam pro člověka
- vysvětlí fosilní paliva, posoudí jejich výhody a
nevýhody a uvedou alernativní paliva
- uvede jejich význam v běžném životě
- vysvětlí označení a postavení polokovů v PSP,
- popíše jejich vlastnosti, dokáže vysvětlit pojem
polovodiče

Učivo
jejich vlastnosti a použití,
ředění kyselin a jejich reakce
s kovy
slabé kyseliny siřičitá a
uhličitá, jejich výskyt, vznik
a rozklad, kyselé deště
k. chlorná – dez. Prostředky

Amoniak- příprava, ionizace
aniony OH, vl. a využití
hydroxid sodný a vápenatý
-zásady bezpečné práce a
první pomoc při poleptání
indikátory, definice pH,
látky kyselé, neutrální a
zásadité v běžném životě
Grafit, diamant, jejich vl.
a využití, fullereny –
nanotrubičky
vlastnosti, vznik a výskyt
černého a hnědého uhlí,
vlastnosti a použití
vlastnosti, využití a výskyt
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Mezipředm. vztahy, průřezová témata, kurzy, projekty
Čj – J. Grosmann - Jak
Jsem se stal
učitelem- motivace
Př – kyselina sírová v
žaludku žraloku
Z – kyselé deště –
Krušné hory
Př – kyselina chlorná
ničí bakterie

EVVO – kyselé deště a jejich
dopad na životní
prostředí, hledání řešení

Ov- význam slova
zásada( morální)

EVVO – vliv pH na život ve vodě
(mrtvá jezera v Kanadě)
havárie při přepravě žíravin
OSV – osobní zodpovědnost při
práci se žíravinami

Př – kyselé pH v
žaludku

EVVO – ekologická paliva a
rekultivace vytěžených
oblastí – Západní Čechy
- LPG alternativní palivo

Z –diamanty – JAR
F - nanotechnologie
Př – vznik uhlí z
rostlin
Z – náleziště uhlí
a zemního plynu
Př – biogenní prvek,
výroba skla

EVVO- amoniak nebezpečný plyn
- zimní stadiony
- čistič odpadů –h. sodný
zamoření odpadních vod

OSV- osobní zodpovědnost při
práci s hořlavinami - F

Vkz – silikonové implantáty

Poz
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- dokáže najít v PSP alkalické kovy a kovy alkalických
zemin, uvede konkrétní zástupce těchto skupin,
- vyjmenuje příklady použití sodíku a hořčíku v
běžném životě
- dokáže charakterizovat základní vlastnosti železa,
- popíše výrobu oceli a její využití
- dokáže popsat základní vlastnosti mědi a hliníku,
jejich využití v praxi, vyvozuje vlastnosti těchto kovů
při práci s periodickou soustavou prvků = PSP
- dokáže vymezit těžké kovy a popsat, v čem jsou
nebezpečné pro život člověka

Učivo
křemíku- polovodiče, ,
využití v elektrotechnice
vlastnosti a použití sodíku
a hořčíku, dodržování
bezpečnosti práce- hořlavé=F a
žíravé=C
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Mezipředm. vztahy, průřezová témata, kurzy, projekty
F - mikročipy
Př – sodíko-draslíková
pumpa- přenos
nervového vzruchu

D – doba bronzová
železo – jeho výroba, vlastnosti
litiny, výroba oceli
Př- železné rudy
vlastnosti a použití hliníku
Vkz- přítomnost Ala mědi
Alzheimerova nemoc

- vysvětlí, proč je třeba recyklovat materiály a výrobky
obsahující těžké kovy vzhledem k jejich vlivu na
životní prostředí
- porovná vlastnosti vzácných kovů s běžnými, jejich
použití a význam pro člověka

olovo, kadmium a rtuť
těžké kovy v tělenebezpečné kovy pro člověka i původci nemocí
přírodu
zlato, platina a titan – kovy
Z – náleziště zlata
budoucnosti

- dokáže zapsat vybrané halogenidy chemickým
vzorcem a ze vzorců vytvořit název
- popíše libovolné halogenidy, jejich vlastnosti a použití
v praktickém životě

názvosloví halogenidů
chlorid draselný,
bromid a jodid draselný- porovnání, bromid stříbrný
a chlorid kobaltnatý- použití

Ćj – Emil Votoček
- chem. názvosloví

- dokáže vymezit skupinu látek – oxidy
- zvládne zapsat názvy a vzorce vybraných oxidů
- popíše vlastnosti a způsob přípravy oxidu uhličitého
a siřičitého, zařazení mezi kyselinotvorné,

tvorba názvu a vzorce oxidu
oxid uhličitý a siřičitý,jejich
vznik a vlastnosti, skleníkový
efekt, kyselé deště, oxid

M – úprava vzorcekrácení zlomků

EVVO – hořčík jako součást
chlorofylu
OSV – nedostatek hořčíkunespavost/ ořechy, obilí,banány/
EVVO –sběr železa, počítače –
nebezpečný odpad,
jeho recyklace,
nekonzumovat cvoce
rostoucí v blízkosti cest

F – černobílá fotografieKodak

Z – kácení pralesů

EVVO – negativní vliv
skleníkového efektu a kyselých
dešťů na životní prostředí a

Poz
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Učivo

Mezipředm. vztahy, průřezová témata, kurzy, projekty

- zhodnotí jejich vliv na životní prostředí – kyselé deště
a hledá postupy, jak tento negativní jev snižovat

vápenatý a titaničitý- využití

podpora skleníkového
efektu, změna klimat

- odvozuje základní soli bezkyslíkatých kyselin
- pojmenuje a zapíše chemickým vzorcem
posoudí význam chloridu sodného pro život člověka
i jeho negativní vliv na lidské zdraví
- dokáže charakterizovat vybrané soli kyslíkatých
- kyselin, jejich vzorce, názvy, výskyt a využití
- popíše výskyt uhličitanu vápenatého v minerálech
- vysvětlí použití hnojiv, klady a zápory umělých hnojiv
- popíše, co způsobuje eutrofizaci vod
- posoudí používání ekologicky šetrných výrobků

vznik soli, názvy a vzorce
halogenidů a sulfidů
NaCl – vlastnosti, význam
mořská voda, salinita
vzorce a názvy solí
kyslíkatých kyselin –uhličitan
sodný a vápenatý,
síran meďnatý, chlorečnan
draselný, uhličitan vápenatý,
průmyslová hnojiva,
NPK hnojiva

Př – krevní tlak a sůl,
štítná žláza – jod,
období druhohor - křída
Z – místa mající v
názvu sůl
Čj – Byl jednou jeden
král
Vv- batikování savem

- vymezí skupinu uhlovodíků alkanů
- dokáže charakterizovat výskyt, vlastnosti a význam
a využití
- vyjmenuje a popíše alkeny a alkyny
- uvede jejich význam v běžném životě
- dokáže chemicky vymezit skupinu arenů,
- uvede jejich význam, vlastnosti i rizika v praktickém
životě
- popíše výrobu benzínu z ropy
- objasní zákl. vlastnosti motorové nafty a využití
v dopravě
Rozšiřující učivo: automobilismus, silikony,sulfidy,
dusíkaté deriváty alkoholismus,
soli a životní prostředí

zemní plyn-ekol. palivo
alkany – homologická řada
C1 – C4, vl. a použití, LPG
Ethen a ethyn – příprava,
vlastnosti a použití
aromatický cyklus, benzen,
toluen a naftalen – vlastnosti
a využití
vlastnosti, složení a výroba
benzinu nafty, oktanové číslo
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hledání řešení
o. uhličitý = E 290
o. siřičitý = E 220
EVVO – vodní květ na rybnících
sinice / alergie /
zákaz používání fosfátů
v pracích prášcích a
značka ekologicky
šetrný výrobek,
příklady ze života
( Real, sešity)

Př –ethen –dozrávání
cizokrajného ovoce
Vkz – karcinogenní látka
Rv – toluen nebezpečná
droga- čichání
OSV – dodržování bezpečnosti
F – zážehový a
x – zdaví škodlivé látky
vznětový motor
EVVO – LPG ekologičtější
palivo, bionafta

Poz
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Učivo

Projekty: Voda – společně, Ropa- dle časových možností
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Mezipředm. vztahy, průřezová témata, kurzy, projekty

Poz

Prezentace žáků podle
časových možností

Ročník: 9
Očekávané výstupy
- seznámí se s pojmem halogenderiváty uhlovodíků,
- posoudí pozitivní i negativní význam těchto látek
pro člověka a jejich vliv na životní prostředí
- dokáže zhodnotit rizika a toxicitu methanolu a
ethanolu pro lidský organismus
- ví, jak se těchto rizik vyvarovat
- je schopen vysvětlit , kde se alkoholy využívají a
jaký mají význam pro život člověka
- opíše vlastnosti a použití formaldehydu a acetonu,
posoudí rizika s těmito látkami spojená
- popíše výskyt organických kyselin v přírodě, jejich
vznik, výrobu a význam pro život člověka
-

Učivo
obecná charakteristika
derivátů, význam a použití
chloroformu a jodoformu
= E, bezpečnost práce
Alkoholy – char. skupina,
methanol, ethanol – vl. a
použití, využití jako paliva,
vícesytné alkoholy –
glycerol a fenol

éter, formaldehyd a aceton,
význam a využití,slzotvorné
plyny
kyselina mravenčí a octovávlastnosti, využití , reaktivita
vymezí skupinu látek zvanou lipidy, uvede příklady kyselina citronová, benzoová
z praxe
palmitová, stearová-využití
popíše vlastnosti tuků, význam pro člověka
Definice, vlastnosti ,
vysvětlí vznik tuků esterifikací a vliv choresterolu nasycené ,nenasycené
na zdraví člověka, ztužování tuků
tuky,oleje,vosky.
charakterizuje vlastnosti a funkce vosků
Význam a funkce lipidů

Mezipředm. vztahy, průřezová témata
Př- otrava methanolem,
alkoholismus a játra
Rv – alkohol jako droga
- prevence a léčba

Př – mravenci, kopřivy
a feromony
- transfúze krve
D – mumifikace
Př – nitroglycerinkardiaci
Př – civilizační chorobyinfarkt, podkožní tuk a
kytovci, včelí vosk

MDV – vyhledávání informací
v literatuře nebo na
internetu – referáty, zajímavosti
EGS - freony a jejich negativní
vliv na živ. prostředí – ozónová
díra, náhrada freonů
OSV – ochrana zdraví před
alkoholem a jinými toxickými
látkami, prevence
OSV – pozor na jedy=T,
žíraviny=C a hořlaviny=F
MDV- referáty Ěčka- kys.
citronová – E 330, k. benzoová=

OSV – osobní zodpovědnost za
svoji výživu, boj s obezitou
BMI – výpočet pro
obezitu

Poz
Opak.
8. roč.
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Očekávané výstupy

Učivo

- vymezí skupinu látek zvanou sacharidy a popíše
vlastnosti glukózy, její význam
- charakterizuje vlastnosti, význam fruktózy
- vymezí disacharidy, popíše vlastnosti, význam,
výrobu sacharózy, význam laktózy a maltózy
- popíše polysacharidy, jejich výskyt, vlastnosti a
význam, porovná skupiny sacharidů
- dokáže definovat fotosyntézu ( přeměnu světelné
energie na chemickou) , uvede její význam
- charakterizje základní faktory fotosyntézy

Monosacharidy(glukóza,fruktóz
a,galaktóza).
Disacharidy(sacharóza,maltóza
a laktóza).
Polysacharidy ( škrob,
glykogen, celulóza).
Výskyt, význam, funkce a
použití
Světelná a temnostní fáze
fotosyntézy, klasifikace rostlin,

- dokáže vymezit bílkoviny, jejich složení a význam,
popíše základní stavební jednotky bílkovin
- vysvětlí proces denaturace bílkovin
- dokáže vymezit základní funkce bílkovin a dokáže
popsat proces tvorby bílkovin u rostlin a živočichů

Aminokyseliny,vznik
peptidické vazby,
denaturace bílkovin a faktory,
které ji způsobují. Klasifikace
bílkovin podle funkce.

- vymezí skupinu látek zvanou vitaminy, uvede její
význam pro živé organismy, popíše vlastnosti
vitaminů C a B, jejich význam pro člověka
- charakterizuje vitaminy rozpustné v tucích,
uvede význam vitaminů A, D, E, K, porovná jejich
vlastnosti a použití

Vitaminy rozpustné ve vodě a
v tucích. Výskyt, význam,
provitaminy
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Mezipředm. vztahy, průřezová témata
Vkz – energetická
hodnota potravin,
Př – slinivka břišní
- diabetes
Z- galaktóza-galaxie,
Mléčná dráha
Aj – leigt(umělá
sladidla)
Př – fotos. – základní
chem. reakce na Zemi,
vznik života

EVVO – výroba papíru- znečištění
vody, sběrové akce,
OSV –
výchova ekologického
spotřebitele( třídění odpadů)
EVVO – problém kácení deštných
pralesů – snižování
kyslíku,

Př – vaječný bílek,
hemoglobin,
vysoké horečkydenaturace bílkovin,

OSV – péče o zdraví ( virus HIV,
nemoc AIDS, prevence)
EVVO – náš životní styl (vliv
stresu na civilizační choroby)

- vysvětlí exo a endotermické děje a uvede příklady
těchto dějů, vymezí rozdíly mezi nimi
- specifikuje veličinu látkové množství, vymezí
pojem molární reakční teplo a jeho jednotku

Vkz- základní složky
MDV- prezentace vybraných
lidské stravy, avitaminóza
kapitol - práce s počítačem,
Z – Eskymáci –
studium literatury
nedostatek D
Př- fotosyntéza, dýchání,
Př – biokatalyzátory –
vitamíny, chlorofyl,
Exo a endotermické děje a
ptyalin, pepsin
EVVO- fotosyntéza a dýchání –
reakce, jejich význam. Látkové Př – studenokrevní
základní podmínky života
množství, molární reakční
ateplokrevní živočichovéteplo.
polární oblasti

- shrne základní funkce enzymů a uvede konkrétní

Enzymy, činnost, podmínky,

Poz
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Očekávané výstupy

Učivo

příklady důležitých enzymů
- vymezí skupinu látek-katalyzátory, jejich funkci,

složení,

- charakterizuje redoxní reakce, vymezí pojmy
oxidace, redukce, uvede konkrétní příklady ze
života
- vyjmenuje základní podmínky hoření, vysvětlí
pojmy teplota hoření, teplota vzplanutí a hořlavá
látka, vyjmenuje základní hasicí přístroje
- uvede základní zásady chování při požáru a
dokáže je prakticky aplikovat

Vysvětlení pojmu oxidace a
redukce. Významné redoxního
děje v praxi.
Vyčíslování redoxních rovnic.
Koroze a způsoby ochrany proti
korozi.

- popíše proces elektrolýzy a její využití při výrobě
chemických látek
- vymezí Beketovovou řadu napětí kovů a uvede
příklady praktického využití
- vysvětlí princip galvanického článku a
charakterizuje vlastnosti a využití akumulátorů

Rozklad látek stejnos.
el. proudem, význam v
praxi
řada napětí kovů a využití v
praxi
základní procesy probíhající
v galvanickém článku

- vymezí základní chemické reakce a dokumentuje
na konkrétních příkladech, určí typ reakce
- definuje veličinu molární hmotnost, umí ji
vypočítat, určí ji v tabulkách
- vymezí hmotnostní zlomek, dokáže řešit příklady
a vypočítá hm. zlomek prvku ve sloučenině
- dokáže vymezit látkovou koncentraci a řeší
základní příklady výpočtu koncentrace
- dokáže pomocí látkového množství řešit základní
příklady výpočtů z chemických rovnic
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Mezipředm. vztahy, průřezová témata
EVVO- katalyzátory v autech
-ochrana životního prostředí
Vkz – zásady chování
při požáru
D – zneužití fosforu zápalné bomby na
Drážďany-2.svět.válka

F- Alexandr Volta
první gal. článek,
jednotka Volt

EVVO – význam sběru železa a
ost. kovů jako suroviny,
hospodářské ztráty způsobené
korozí železa,

EVVO-alkalické články – nabíjecí
galvanické článkynebezpečný odpad

Vkz-fyziologický
roztok a jeho použití
molární hmotnost
hmotnostní zlomek
látková koncentrace
výpočet z chemické
rovnice

M – matem. rovnice
o jedné neznámé,
dosazování do vzorce

EVVO – kvalita ovzduší a vody,
koncetrace škodlivin ve
výfukových plynech

Poz
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Očekávané výstupy

Učivo

- dokáže charakterizovat fosilní paliva, jejich
negativní vliv na životní prostředí, popíše jejich
vlastnosti a použití
- porovná výrobu elektrické energie v jaderných a
tepelných elektrárnách, zhodnotí ekologická
rizika obou, další využití jaderné energie
- dokáže vymezit co jsou tzv. obnovitelné zdroje,
Zhodnotí výhody a nevýhody použití vodíku jako
ekologického paliva, význam obnovitelných
zdrojů

uhlí – zdroj energie,
koks, dehet, svítiplyn
- jejich využití
Jaderná energetika,
palivové články

- vysvětlí rozdíl mezi průmyslovými a přirozenými
hnojivy, co jsou pesticidy a využití v
zemědělství

průmyslová hnojiva,
pesticidy

- dokáže charakterizovat základní stavební hmoty,
jejich složení a využití v praxi

cement, vápno, sádra
výroba sádry a cementu

- vymezí pojem léčivá látka, vyjmenuje základní
kategorie léků, uvede konkrétní příklady,
zhodnotí význam léčiv pro člověka a jejich
nezbytnost pro udržení zdraví současné civilizace

antipyretika,
analgetika,antibiotika,
antihistaminika

- vysvětlí pojmy chemický průmysl, suroviny,
- zhodnotí význam chemického průmyslu

Mezipředm. vztahy, průřezová témata
Z – oblasti těžby v ČR
VDO –
Z – atomové elektrárny
D – Hirošima a
Nagasaki

bioplyn, solární a větrná energie

rafinérské zpracování ropy,
chemický a farmaceutický
průmysl
- dokáže vymezit mimořádné situace, vysvětlí zásady hořlaviny, hasicí přístroje a
chování při havárii a měl by podle nich reagovat
jejich funkce, nácvik chování
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Př – výživa rostlin
- význam fosforu,
repelenty
Sp – přihnojování
květin
Aj – gypsum
Nj – Gips
Rj - gips
Př – bakterie a viry
-původci nemocí
Vkz – správné
používání léků

ekolog. demonstrace
1989
EGS – zneužití ve vojenství
- jaderné zbraně
- lety do vesmíru
EVVO – energie solární, větrná.
Alternativní paliva –
bionafta, vodík
EVVO – eutrofizace vod fosforem,
důsledky přehnojování

MKV – mezinárodní pomoc
rozvojovým zemím
v boji s nemocemi
OSV – osobní zodpovědnost při
péči o zdraví

Z – surovinová
zákadna ČR
Čj – pojmy evakuace a
improvizace

EGS – boj s terorismem

Poz
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Očekávané výstupy
Rozšiřující učivo: chemie a trvale udrižtelný
rozvoj, chemické látky
v životním prostředí –polutanty,
Projekty: syntetické polymery, plasty a jejich
využití, alternativní zdroje energie
Laboratorní práce: doporučeny 2 – dle výběru

Učivo
formou prezentace žáků
dle časových možností

Mezipředm. vztahy, průřezová témata
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Poz
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IV. 6.3.

Přírodopis

IV. 6.3.0.

Charakteristika předmětu
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Obsahové, časové a organizační vymezení
ročník
hodinová dotace
hodinová dotace třídy s rozšířenou výukou Tv

VI.
2
2

VII.
1+1
1+1

VIII.
2
2

IX.
1
1

Vzdělávání v tomto předmětu:







seznamuje žáka se stavbou živých organismů a učí jej poznávat vztahy mezi nimi
vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, závislosti člověka na přírodních zdrojích
učí využívat přírodovědné poznatky v praktickém životě
směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a její ochranu
poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům
podporuje vytváření kritického myšlení, logického uvažování a ekologického chování
Vyučovací předmět přírodopis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověka a příroda:
 chemie : ochrana životního prostředí – chemické znečištění, skleníkový efekt, přízemní ozón, kyselé deště, insekticidy, průmyslová hnojiva,
voda, vzduch
 fyzika: fotosyntéza - světelná energie, obnovitelné zdroje energie, sluch, zrak
 zeměpis: Planeta Země, rozšíření živočichů a rostlin, cizokrajné ekosystémy, biotopy, Národní parky, CHKO
V předmětu se realizují tematické okruhy těchto průřezových témat:
 zodpovědnost za své zdraví, zodpovědný přístup k prostředí, tolerance k odlišnostem (VDO)
 vývoj lidského chování, překonání zábran, pomoc jiným (OSV)
 poznání přírodních zákonitostí, pochopení vztahů člověka a prostředí, důsledky lidských činností na přírodu, zachování biologické rovnováhy
a udržitelného rozvoje (EVVO)
 pravidla komunikace a využívání kom. zdrojů, spolupráce a kritické čtení (MDV)
 globální problémy lidstva, spolupráce v otázkách živ. prostředí, ochrana přírodního a kulturního bohatství, organizace UNESCO (EGS)
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ochrana přírody a životního prostředí (EtV)
vzájemné respektování, rasy a národnostní menšiny (MKV)

Formy realizace tohoto předmětu






Předmět je realizován především v učebně přírodopisu. Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
frontální výuka s demonstračními pomůckami
skupinová práce (s využitím přírodnin, pracovních listů, odborné literatury)
přírodovědné vycházky, samostatná pozorování – seminární práce
krátkodobé miniprojekty žáků, zapojení do školních projektů
účast v soutěžích a olympiádách

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení





Učitel vede žáky k vyhledávání a správnému třídění informací
Učitel s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
Učitel žáky vybízí, aby kladli otázky k věci
Učitel vede žáky k porovnávaní poznatků a nalézání souvislostí

Kompetence k řešení problémů



Učitel umožňuje diferencované výkony podle individuálních schopností žáků
Učitel zařazuje metody a postupy, při kterých žáci sami hledají řešení, vytvářejí závěry a vyhodnocují získaná fakta

Kompetence komunikativní




Učitel se zajímá o názory, náměty a zkušenosti žáků
Učitel zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují, respektují názory jiných a o problémech diskutují
Učitel umožňuje prezentaci práce žáků, vytvářet kritéria hodnocení, reagovat na hodnocení ostatních, argumentovat, přijmout kritiku

Kompetence sociální a personální


Učitel sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok
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Učitel vede žáky při práci ve skupinách ke spolupráci při řešení problémů

Kompetence občanské




učitel důsledně vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
učitel vůči každému žákovi projevuje očekávání úspěchu
umožňuje žákům reflektovat/ hodnotit / úspěšnost dosažení cíle

Kompetence pracovní
Učitel vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci
 Učitel vyžaduje dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech
 Učitel umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce
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IV. 6.3.1.
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Učební osnovy předmětu přírodopis

Ročník: 6.
Očekávané výstupy

-

vysvětlí postavení planety Země ve vesmíru
seznámí se se vznikem života
popíše podmínky života
chápe vztahy mezi organismy
pracuje s mikroskopem, připraví jednoduchý
mikroskopický preparát
vysvětlí rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou
vysvětlí rozdíl mezi nebuněčným, jednobuněčným a
mnohobuněčným organismem, uvede příklady
vysvětlí pojmy: pletivo, tkáň, orgán, orgánová
soustava, organismus
dokáže roztřídit organismy do říší
pochopí rozdíl mezi bakterií a virem
seznámí se s postavením sinic
zná význam hub v přírodě i pro člověka, rozlišuje
mezi parazitismem a symbiózou
vysvětlí rozdíl ve stavbě těla hub a rostlin,
popíše jednotlivé části hub
pozná (i s pomocí atlasu) naše nejznámější jedlé a
jedovaté houby
pozná lišejník a vybrané zástupce
pozná význam řas a jejich rozdělení

-

nachází rozdíly mezi prvoky a žahavci
popíše vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití

-

Učivo
Planeta Země a vznik života
Projevy života: fotosyntéza, dýchání, výživa,
růst, rozmnožování, dráždivost, vývin
Potravní řetězce a pyramidy
Základy mikroskopování, metody poznávání
přírody

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Kurzy a projekty
Z - Planeta Země a její sféry
EVVO - rozmanitosti přírody,
probudit citový vztah
D – vývoj člověka
F – seismograf, meteorit

Buňka a její stavba
Třídění organismů
Nebuněčnost, jednobuněčnost,
mnohobuněčnost
Viry a bakterie

EVVO- neléčit virová onemocnění
antibiotiky, problém AIDS
EGS – revoluční objev antibiotik,

Sinice – modrozelené organismy
Houby a jejich rozdělení

EVVO-potravní řetězec a biologická
rovnováha, vodní květ

Význam hub

EVVO – plísně a houby jako drogy,
dřevokazné houuby

Lišejníky – průkopníci života

EVVO- symbioza, lišejníky jako
indikátory čistoty ovzduší

Řasy – stélkaté = nižší rostliny

Poznámky

ŠVP – Škola poznávání a aktivního zdravého pohybu
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace
Očekávané výstupy
osvojené odborné terminologie a vysvětlí funkci
jednotlivých orgánů
- porovná stavbu těla tasemnice a škrkavky, rozlišuje
vnitřní a vnější parazity

Učivo

Nižší živočichové (bezobratlí)
žahavci
ploštěnci
hlísti
Měkkýši – živočichové s měkkým tělem
- plži
- mlži
- hlavonožci

-

popíše tělo žížaly a vysvětlí funkce jednotlivých
orgánů, vysvětlí význam žížaly v přírodě

Kroužkovci - mnohoštětinatci
- opaskovci

-

dokáže popsat vnější i vnitřní stavbu těla členovců,
rozlišuje jednotlivé třídy členovců podle
charakkých znaků
uvede nejznámější zástupce jednotlivých tříd
dokáže popsat tělo včely medonosné jako modelový
příklad hmyzu
rozlišuje proměnu dokonalou a nedokonalou
orientuje se v nejznámějších řádech hmyzu a pozná
vybrané zástupce
zhodnotí pozitivní i negativní význam
hospodářských a epidemiologických druhů hmyzu

-

-

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Kurzy a projekty

Prvoci - jednobuněční živočichové

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

-
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Členovci – nejpočetnější skupina organismů
- pavoukovci
- korýši

Hmyz – s proměnou dokonalou a nedokonalou

EGS – pandemie nemocí, očkování,
problémy zemí 3. světa
Z – krasové útvary a korálové
ostrovy
Čj – slovo korále
OSV- základní hygienické návyky
Z - tropický podnebný pás
Ch – důkaz vápence v ulitě
Z - chov perlotvorek – Bahamy,
Karibik atd.

EVVO – tvorba humusu /úrodnost
půdy/, kompostování bioodpad
Čj - člověk jako pijavice, drží se
jako klíště
Př - 8.r. – roztoči a onemocnění
nervové soustavy
OSV - jak odstranit klíště
EVVO, Ch – insekticidy a biolog.

Poznámky

ŠVP – Škola poznávání a aktivního zdravého pohybu
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Očekávané výstupy
-

pochopí význam ostnokožců z vývojového hlediska

- upevní pojmy společenstvo a ekosystém

Učivo
Ostnokožci – lilijice, hvězdice, ježovky
Ekosystémy přírodní a umělé
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Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Kurzy a projekty
ochrana
EVVO- narušení přírodní
rovnováhy,
přemnožené druhy hmyzu
D – epidemie – morové sloupy
- chov bource - Čína
Z – nálety sarančat v Africe
F – píďalka - píď
Ch – feromonové lapače

Poznámky

EVVO – cizokrajné ekosystémy
- člověk a prostředí
EGS – negattivní vliv –globální
problémy
Metody, formy, nástroje, pomůcky: nástěnné obrazy, modely hub, přírodní materiály, trvalé preparáty, videokazety, mikroskop a pomůcky pro
mikroskopování, botanické a zoologické klíče a atlasy, laboratorní práce
Dialog, skupinové práce, seminární práce, pozorování, účast v soutěžích
Miniprojekty, kursy - dle možností

Ročník: 7.
Výstup
-

vysvětlí význam a zásady třídění organismů
zná jednotlivé taxonomické jednotky

Učivo
Třídění organismů
Zoologie a botanika

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty a kurzy

Poznámky

- zopakovat
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Výstup

Učivo

porovná vnitřní a vnější stavbu živočichů za
použití osvojené odborné terminologie a vysvětlí
funkci jednotlivých orgánů
dokáže rozdělit zástupce do jednotlivých tříd a
chápe vývojové zdokonalování
vysvětlí přizpůsobení živočichů danému prostředí
pozná vybrané zástupce ryb
rozlišuje nejznámější mořské a sladkovodní ryby
rozumí postavení ryb v potravním řetězci, význam
ryb v potravě člověka

Strunatci – struna nebo páteř
- pláštěnci a bezlebeční
- kruhoústí
- paryby
- ryby

-

pozná vybrané zástupce obojživelníků
vysvětlí přizpůsobení obojživelníků vodnímu
prostředí

Obojživelníci – ve vodě i na souši
- rozmnožování a vývoj

-

pozná vybrané zástupce plazů
seznámí se s exotickými druhy plazů a možností
jejich chovu v teráriích
zná význam plazů v potravním řetězci

-

-

-

-

-

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

Plazi – svědkové dávných věků
- želvy a krokodýli
- ještěři a hadi

Ptáci – opeření vládci vzduchu
- chování ptáků
- vybrané biotopy ptáků

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty a kurzy
Čj – význam slov – struna, předpona
pa, migrace, přísloví o rybách
F - teplota těla – stupeň Celsia,
napětí 220 V, radar
M – osově souměrný útvar
Z -rozšíření organismů, migrace,
úmoří, povodí, Třeboňsko
D – rybníkářství v Čechách
Ch – význam kyslíku
EGS - mezinárodní smlouvy o
rybolovu
EVVO -zamořené vodní plochy,
ekologické havárie
F - meteorologie
Čj – pohádka Žabka carevna
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Poznámky
třídění
bezobratlých
ze 6. roč.
-na konci
7.roč. umí
vybrané
organismy
rozlišit dle
diakritických
znaků a
zařadit je do
tax. skupin

Z – Galapágy, Sundské souostroví
Čj – ronit krokodýlí slzy
OSV- první pomoc při hadím
uštknutí
EVVO – ptačí krmítka, co je vhodné?
– péče v zimě, význam
sokolnictví, šplhavci –
biol. ochrana lesa
Z – cesty ptáků
Čj – význam slov, přísloví, synonyma

Zajímavosti
ze
života ptáků,
1. pololetí
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Výstup

-

vysvětlí vývoj rostlin
dokáže rozlišit nižší a vyšší rostlinu
zná příklady výtrusných rostlin
vybrané zástupce rozlišuje na mechorosty a
kapraďorosty
vysvětlí význam výtrusných rostlin v přírodě
vysvětlí rozdíl mezi výtrusnými a semennými
rostlinami

- vysvětlí funkce jednotlivých částí rostlinného těla
(kořen, stonek, list, květ, plod)
- pochopí význam charakteristických znaků pro
určování rostlin podle charakteristických znaků
-

rozlišuje hlavní zástupce nahosemenných rostlin
zná význam lesa a způsoby jeho ochrany

-

vysvětlí rozdíl mezi nahosemennou a
krytosemennou rostlinou a uvede konkrétní
příklady

-

rozliší podle morfologických znaků základní
čeledi rostlin
zná významné zástupce jednotlivých čeledí a
dokáže je roztřídit

-

Učivo
Přehled systému rostlin - shody
a rozdíly
- přechod rostlin na souš
Rostliny výtrusné
- mechorosty
- kapraďorosty - plavuně,
přesličky a kapradiny

Časti těla semenných rostlin
- kořen, stonek, list.
květ a plod
- opylení, oplození

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty a kurzy

Z – tundra jako přírodní krajina
Ch – mech ukazuje kyselost půdy
EVVO – význam rašeliny, vznik
černého uhlí
Z – ložiska černého uhlí
Čj – význam slova kořen a list
EVVO – význam fotosyntézy,
producenti
RV - alergie

Nahosemenné rostliny
- jehličnany
Krytosemenné rostliny
- semena v plodech
- listnaté stromy
Vybrané čeledi
např. pryskyřnikovité,
brukvovité,bobovité
hvězdnicovité nebo jiné

EVVO – význam lesa, ochrana lesů,
ekosystém les
Ch - význam slova celulóza
Z – javorový list - Kanada
EGS – hospodářsky významné rostliny,
potravinové zdroje
EVVO - léčivé rostliny nebo drogy,
biopotraviny
RV – luštěniny v potravě
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Výstup
-

Učivo

pozná některé cizokrajné rostliny

Ovoce, koření, nápoje

- umí rozlišit typy lesů, zná vegetační stupně
- chápe, že les je složitý ekosystém

Lesní patra

- uvědomuje si rozmanitost pevninských vod a
mokřadů včetně společenstev organismů

Splečenstvo vod a mokřadů

- rozezná luční ekosystémy, polní společenstva a
sídelní aglomerace

Metody, formy, nástroje, pomůcky:

Společenstva luk, polí a lidských
sídel

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty a kurzy
EVVO – cizokrajné ekosystémy,
import
tropické deštné pralesy –
plíce planety
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EVVO – voda nezbytná podmínka
života, ochrana čistoty vod,
EVVO – zásahy člověka do krajiny,
umělé ekosystémy

nástěnné obrazy, modely ptáků, přírodní materiály, trvalé preparáty,
videokazety, mikroskop a pomůcky k mikroskopování, botanické
klíče, atlasy, odborné publikace, internet, popř. herbáře, laboratorní
práce. Miniprojekty a seminární práce dle dohody.

Ročník: 8
Očekávané výstupy
- žák porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných
živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
- třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších
taxonomických jednotek

Učivo
Vývoj savců a
vnitřní stavba těla savců
Přehled hlavních skupin
savců – a živorodí
placentálové

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

EVVO – adaptace savců na životní
podmínky a jejich ohrožení

Poznámky
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Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

- odvodí na základě pozorování základní projevy chování
živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způso
života a přizpůsobení danému prostředí

Etologie

EVVO - význam živočichů v přírodě i pro
člověka, zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy

- umí zařadit člověka do systému živočišné říše, charakterizovat
biologické znaky lidského a živočišného organismu
- dokáže vysvětlit vývoj člověka
- rozliší lidské rasy a jejich charakteristické znaky
- vysvětlí pojmy: buňka, tkáň, orgán, orgánová soustava,
organismus
- popíše stavbu a funkci jednotlivých tkání lidského těla
- zná význam soustav tvořící oporu a tvar těla a umožňující
pohyb
- dovede pojmenovat základní kosti a svaly
- vysvětlí složení krve a funkci jednotlivých částí krve
- popíše stavbu srdce a druhy cév
- umí vysvětlit činnost srdce a celé oběhové soustavy
- umí pojmenovat a popsat části dýchací soustavy
- vysvětlí činnost dýchací soustavy v práci a při zátěži

Úvod do biologie člověka
Původ a vývoj člověka
Lidská plemena

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

- pojmenuje a popíše části trávicí soustavy a zná jejich
funkci
- dovede vysvětlit, jak tělo získává energii

Trávicí soustava
Energie, životospráva,
bazální metabolismus

- popíše stavbu a funkci vylučovací soustavy

Soustava vylučovací
Filtrující „fazole“
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Od buňky k člověku
Buňky, tkáně, orgány
Kosterní soustava
Svalová soustava
(Soustava opěrná)
Oběhová soustava
Mízní soustava
Tělní tekutiny
Dýchací soustava
Životodárný kyslík,
škodlivost kouření

Tv - význam posilování, udržování kondice
Ch - aerobní procesy, oxidace
Vkv- dárcovství krve, transplantace srdce,
zásady první pomoci při infarktu
EVVO - znečištěné ovzduší, exhalace,alergie
Ch - oxidy, spalování
MDV - využití médií, stav ovzduší, varování
- špatné rozptylové podmínky, pylové
zpravodajství
Ch - cukry, tuky, bílkoviny
F - zákon zachování energie, přeměna
energie
EGS - hladomor, problémy zemí třetího
světa, přístup k pitné vodě
EVVO - pitný režim, ochrana vodních zdrojů pitný režim
- udržitelný rozvoj
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Očekávané výstupy

Učivo

- vysvětlí význam a stavbu kůže

Kožní soustava

- chápe stavbu nervové soustavy
- dovede popsat činnost nervové soustavy
- umí popsat části mozku a jejich význam

Nervová soustava
Komunikační síť
Řídící centrum (CNS),
zdravý životní styl a stres
Smyslové orgány
Vnímání světa, ochrana
smyslových orgánů a jejich
hygiena
Hormonální soustava
Žlázy s vnitřní sekrecí
Pohlavní soustava
Rozmnožování
Nitroděložní vývin člověka
Zázrak zrození
Vývoj jedince
od narození do smrti

- popíše stavbu a funkci zrakového, sluchového a
rovnovážného ústrojí
- vyjmenuje nejdůležitější hormony lidského těla a jejich vliv
na řízení lidského organismu
- popíše stavbu a funkci mužské a ženské pohlavní
soustavy
- vysvětlí způsob oplození
- chápe nebezpečí přenosu pohlavních chorob
- pojmenuje jednotlivé etapy života
- zná vliv vnějšího prostředí na zdraví člověka
- pozná návykové látky a jejich nebezpečí
- vysvětlí význam dědičnosti a proměnlivosti organismu
- uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady
vlivu prostředí na utváření organismů
- vysvětlí pojem gen, křížení, genové inženýrství
- rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí, jejich
prevence a zásady první pomoci
- objasní význam zdravého způsobu života

Genetika
Tajemství genů
Dědičnost
První pomoc – záchrana
života, nemoci, úrazy,
epidemie
Jednotlivé orgánové

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
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rakovina
kůže
reflexní
oblouk

OSV - Rv - dospívání a jeho problémy
Vkz - sexualita, pohlavně přenosné choroby
EGS-pandemie AIDS
EtV- sexuální zdraví
RV - nebezpečí návykových látek, kouření,
alkoholismus

EVVO – geneticky upravené potraviny, léčba
vrozených vad, úpravy geonomu
Ch – nukleové kyseliny
OSV - překonání zábran, pomoc jiným

ŠVP – Škola poznávání a aktivního zdravého pohybu
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace
Očekávané výstupy
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Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

Učivo

Poznámky

soustavy, životní styl
člověka
Metody, formy, nástroje, pomůcky: nástěnné obrazy, přírodní materiály, trvalé preparáty, videokazety, mikroskop a pomůcky pro mikroskopování, botanické
a zoologické klíče a atlasy, počítačové programy, internet, prezentace žáků
OSV Osobnostní a sociální výchova
VDO Výchova demokratického občana

EGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
MKV Multikulturní výchova
EVVO Environmentální výchova

MDV Mediální výchova

Ročník: 9.
Očekávané výstupy
-

-

vysvětlí teorii vzniku Země
objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života
rozliší prvky souměrnosti krystalu
orientuje se ve stupnici tvrdosti
podle charakteristických vlastností rozpozná vybrané
nerosty, zná význam nerostů (rudy)
rozlišuje horniny vyvřelé, usazené a přeměněné a popíše
způsob jejich vzniku
zná význam a použití důležitých hornin (žula, vápenec,
břidlice)
uvede konkrétní příklad vnitřních a vnějších geologických
dějů
rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů
popíše druhy zvětrávání

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

Učivo
Geologie – věda o Zemi
Země, vznik, stavba
Horniny a nerosty – složky
neživé přírody
Určování minerálů
(Třídění nerostů)
Země jako geologické těleso
Stavba Země
Litosféra, desková tektonika
Magma, sopečná činnost
Horniny magmatické
Tektonické jevy
Horniny metamorfované
Změny na zemském
povrchu, zvětrávání, eroze

-

Z - planeta Země, stavba

-

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

Poznámky

lavinové
nebezpečí
-

Z - vznik pohoří, pohoří v ČR, ve světě
zlomy, vrásnění

-

Ch - působení vody ve vápencích
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Očekávané výstupy

-

porovná význam půdních činitelů pro vznik půdy, rozlišuje
hlavní půdní typy a půdní druhy
uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí a počasí
na rozvoj a udržení života
rozlišuje živé a neživé složky životního prostředí
rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

Učivo
transport
Horniny sedimentární
Pedologie
Voda
Atmosféra.
Přírodní zdroje a
hospodaření s nimi
Obnov. a neobnov. zdroje,
vliv těžby na krajinu

-

Pč - pěstitelství

-

Z - podnebí a počasí

-

Z - surovinová základna a energetické
zdroje ČR
EVV - vliv těžby nerostných surovin na
krajinu a životní prostředí
EtV- ochrana přírody a životního
prostředí
MV - přírodní katastrofy, zemětřesení

-

-

-

-

uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na
životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému
uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých
ekosystémů a charakterizuje mimořádné události způsobené
výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné
jevy a možné dopady i ochranu před nimi
mimořádné události způsobené přírodními vlivy – přírodní
katastrofy a ochrana před nimi
popíše teorii o vzniku a vývoji života na Zemi
rozlišuje jednotlivé geologické éry podle charakteristických
znaků a typických organismů

Přírodní katastrofy, zemětřesení, tsunami, sesuvy aj.

Vznik vesmíru, Sluneční
soustavy a Země, dějiny
planety Země
Geologická období –
utváření zemského povrchu,
vývoj života, území ČR v
geologické stavbě Evropy a
geologický vývoj území ČR,
významné geologické

-
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Očekávané výstupy

-

-

-

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

Učivo
objekty
Ekologie

orientuje se v základních ekologických pojmech
význam vody a teploty prostředí pro život, ochrana a využití
přírodních zdrojů, význam jednotl.vrstev ovzduší pro život,
vlivy znečištěného ovzduší a klimatických změn na živé
organismy a na člověka
uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na
Člověk a životní prostředí
životní prostředí a jejich důsledky pro rovnováhu
ekosystémů
sleduje aktuální stav životního prostředí
chápe principy trvale udržitelného rozvoje
orientuje se v globálních problémech biosféry

-

EVV - aktivní přístup k ochraně ŽP

-

EVV - principy udržitelného rozvoje

-

EGS - spolupráce v otázkách ŽP a
udržitelného rozvoje, ochrana přírodního
a kulturního bohatství, organizace
UNESCO
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Metody, formy, nástroje, pomůcky: nástěnné obrazy, přírodní materiály, trvalé preparáty, videokazety, mikroskop a pomůcky pro mikroskopování,
botanické a zoologické klíče a atlasy, počítačové programy, internet.
OSV Osobnostní a sociální výchova
EGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
VDO Výchova demokratického občana
MKV Multikulturní výchova
EVV Environmentální výchova MDV Mediální výchova
EtV
Etická výchova
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IV. 6.4.

Zeměpis

IV. 6.4.0.

Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
ročník
hodinová dotace
hodinová dotace třídy s rozšířenou výukou Tv

VI.
2
2

VII.
1+1
1+1

VIII.
1+1
1+1

IX.
1+1
1+1

Vzdělávání v tomto předmětu směřuje k:







získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních geografických objektů, jevů, pojmů a používání poznávacích metod
získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací
respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a k podpoře ochrany životního prostředí
rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti životního způsobu moderního člověka
rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování
aplikování geografických poznatků v praktickém životě
Vyučovací předmět Zeměpis je úzce spjat se všemi vyučovacími předměty.
V předmětu se realizují tematické okruhy těchto průřezových témat:








VDO: občanská společnost a stát; formy participace občanů v politickém životě; principy demokracie
OSV: rozvoj schopností poznávání; seberegulace, sebeorganizace; kreativita; poznávání lidí; mezilidské vztahy; komunikace; kooperace;
řešení problémů a rozhodovací dovednosti; hodnoty, postoje
ENV: ekosystémy; základní podmínky života; problémy životního prostředí; vztah člověka k prostředí
MDV: kritické čtení a vnímání mediálního sdělení; interpretace vztahu mediálního sdělení a reality; stavba mediálního sdělení; tvorba
mediálního sdělení; práce v realizačním týmu
EGS: objevování Evropy, světa
MKV: kulturní diference; lidské vztahy; etnický původ; multikulturalita; principy solidarity
EtV: základní globální problémy
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Formy realizace tohoto předmětu







frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem
skupinová práce (s využitím map, pracovních listů, odborné literatury, časopisů, internetu)
zeměpisné vycházky s pozorováním
projekty
výuka v počítačové učebně
výuka v učebně s interaktivní tabulí

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
 žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojují získané poznatky do širších celků, nalézají souvislosti
 žáci získané poznatky kriticky posuzují, porovnávají a formulují závěry
 žáci poznávají smysl a cíl učení, mají pozitivní vztah k učení
Učitel vede žáky:
 k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací
 k používání odborné terminologie
 k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi
 k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů

Kompetence k řešení problémů
 žáci jsou schopni pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace, diskutovat o možnostech řešení
 žáci se učí myslet kriticky, jsou schopni hájit svá rozhodnutí
Učitel vede žáky:
 k vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů
 k využívání metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci
 k argumentaci, k diskusi na dané téma, k obhajování svých výroků
 k odpovědím na otevřené otázky
 k práci s chybou
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Kompetence komunikativní
 žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřují se souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 žáci se učí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují
Učitel vede žáky:
 ke komunikaci mezi sebou a učitelem a k dodržování předem stanovených pravidel vzájemné komunikace
 k naslouchání a respektování názorů druhých
 k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem záznamů v písemné i mluvené podobě

Kompetence sociální a personální


žáci spolupracují ve skupinách na základě vytvořených pravidel, upevňují dobré mezilidské vztahy, pomáhají si a jsou schopni o pomoc požádat, učí
se vzájemnému naslouchání
Učitel vede žáky:
 k využívání skupinového vyučování
 k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání
 k ochotě pomoci a o pomoc požádat
 k spoluúčasti na vytváření kritérií hodnocení a k následnému hodnocení svých výsledků
 k dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů
 k občanské odpovědnosti za vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj v lokálním a globálním měřítku

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

ŠVP – Škola poznávání a aktivního zdravého pohybu
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Kompetence pracovní
 žáci jsou seznámeni s pravidly bezpečného chování v terénu
 žáci jsou vedeni k efektivní práci
Učitel vede žáky:
 k dodržování pravidel bezpečného chování v terénu
 k vyhledávání a využívání různých zdrojů informací
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Učební osnovy předmětu

IV. 6.4.1.

Ročník: 6.
Očekávané výstupy

Učivo

-objasní postavení Slunce ve vesmíru a
Planeta Země
popíše planetární systém a tělesa sluneční
Tvar a rozměry Země
soustavy
Měsíc
- charakterizuje polohu, povrch, pohyby
Měsíce, jednotlivé fáze Měsíce
- aplikuje poznatky o vesmíru a o sluneční
soustavě v pohledu na zemské těleso
- orientuje se na hvězdné obloze

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Kurzy a projekty
MDV – snímky z kosmu
OSV – komunikace, naslouchání
F – sluneční soustava, skupenství látek
Př – život ve vesmíru
D – stáří kosmu, existence lidstva
M – jednotky vzdáleností, porovnávání velikosti
planet

Poznámky

používá v praktických příkladech znalosti
o kulatosti planety Země
orientuje se v přírodě podle Slunce
hodnotí důsledky otáčení Země kolem
vlastní osy a oběhu Země kolem Slunce pro
praktický život na Zemi
vysvětlí podstatu polárního dne a noci
dokáže v praxi využít znalosti o jarní a
podzimní rovnodennosti, zimním a letním
slunovratu

Země v pohybu
Otáčení Země
Oběh Země kolem slunce
Časová pásma

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

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

- používá glóbus jako zmenšený a
zjednodušený model planety Země

Glóbus

EGS – model Země
OSV – spolupráce při měření, výpočtech
M – práce s měřítkem, převody jednotek, poměr

Glóbus lze využít i
v jiných předmětech
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Očekávané výstupy
používá různé druhy plánů a map, umí je
orientovat
- seznámí se se znázorněním výškopisu a
polohopisu na mapách
- vyhledá potřebné informace v mapových
atlasech, orientuje se v jejich obsahu
a rejstřících

Učivo

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Kurzy a projekty

Mapa – obraz Země
Jak mapa vzniká

MDV – zdroj informací – mapy, aktuality
OSV – týmová spolupráce
Ochrana člověka při ohrožení
EGS – pohled na svět, ve kterém žiji
zdraví a života – živelní
M – práce s měřítkem, převody jednotek, poměr
pohromy; opatření, chování
Př – tématické mapy
a jednání při nebezpečí živelních D – tématické mapy
pohrom v modelových situacích Vv – estetická stránka mapy
 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a
Čj – názvosloví
pobytu ve volné přírodě
v krajině, uplatňuje v modelových situacích
zásady bezpečného chování a jednání při
mimořádných událostech

- používá zeměpisnou síť a s pomocí
zeměpisných souřadnic určuje na glóbusu i
mapě geografickou polohu jednotlivých
lokalit na Zemi
vysvětlí pojem krajinná sféra
- orientuje se v objektech, jevech a
procesech v jednotlivých složkách přírodní
sféry
- porovná působení vnitřních a vnějších

Zeměpisná vycházka – práce s mapou, orientace v
krajině

Určování zeměpisné polohy

EGS – časová pásma
M – polokružnice, určování času
Ov – režim dne – časová pásma

Přírodní složky a oblasti Země
Stavba Země
Pevninské a oceánské tvary
zemského povrchu
Atmosféra

Př - vznik krajinných sfér,
endogenní, exogenní děje, horniny a nerosty,
rozmístění fauny a flóry na Zemi, rozmanitost
organismů, živá složka půdy, člověk v různých
životních podmínkách, ekosystémy, fotosyntéza
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Poznámky
Lze zařadit
zeměpisnou
vycházku, kde žák
určuje světové strany
podle busoly,
kompasu i jinými
způsoby, pohybuje se
v terénu podle
azimutu, vytváří
jednoduché náčrtky a
plánky okolní krajiny
K měření vzdáleností
využívat i mapy,
které žáci potřebují
v životě - turistické
mapy, plán okolí
školy

Žák by měl být
dostatečně motivován
k poznávání krajinné
sféry naší planety,
měl by pochopit
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Očekávané výstupy
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na
přírodu
s porozuměním pracuje s pojmy:počasí,
podnebí, meteorologické prvky,
vymezí a vyhledá na mapách různé
podnebné pásy a porovnává je
seznámí se s rozložením vody na Zemi
popíše složení půdy,půdní typy a druhy
vysvětlí význam, využití a ochranu
půdy,příčiny úbytku půdy na světě
vymezí geografická šířková pásma na Zemi
- seznámí se s vlivy člověka na přírodní
prostředí
popisuje rozmístění lidských ras na světě
zdůvodní nerovnoměrné rozmístění
obyvatel na zeměkouli
posoudí jak přírodní podmínky souvisí
s funkcí lidského sídla
popíše, jak zemědělství ovlivňují přírodní
podmínky
porovná výhody a nevýhody jednotlivých
druhů dopravy

Učivo

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Kurzy a projekty
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Poznámky

Pedosféra
Hydrosféra
Přírodní krajiny
Význam jednotlivých
přírodních složek na Zemi

potřebnost poznání
F – teplota, tlak, hustota, změny skupenství
přírodních podmínek
Ov – šetření vodou, čistota ovzduší
pro život člověka
M – nadmořská výška
D – časová představa o pohybu kontinentů
ICT – Internet – zdroj informaci, tvorba projektu
ENV – klimatické změny, ekosystémy, význam vody,
kvalita ovzduší, podmínky pro život
EGS – propojení složek přírodní sféry, oteplování,
rozšiřování pouští
OSV – zájem o okolí, rozvoj kritického myšlení,
řešení problémů

Lidé na ZemiObyvatelstvo
Rasy
Sídla
Druhy sídel

M – výsečové diagramy
D – objevné cesty
Př – vliv geografické polohy na život ve světadílech a
v oceánech, ekologické katastrofy, využití oceánů
ENV – podmínky života na Zemi, ekologická
problematika oceánů
EGS – využití oceánů
MDV – aktuality

Zemědělství
Obživa lidí
Zemědělské plodiny
Doprava
Druhy dopravy

Žáci by měli využívat
různé zdroje
poskytující
obrazovou
dokumentaci
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Očekávané výstupy
- zopakuje si probírané učivo, systematicky
si utřídí poznatky,a vytvoří si celkový
náhled na geografické učivo

Učivo

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Kurzy a projekty
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Poznámky

Opakování

Ročník: 7.
Průřezová témata
Očekávané výstupy
Učivo
Mezipředm. vztahy
Kurzy a projekty
- provede regionalizaci v jednotlivých
Zeměpis světadílů –
ENV – stav životního prostředí, další vývoj, ochrana,
světadílech, vytyčí společné znaky daného
Amerika, Asie, Afrika,
možnost změny
regionu, provede porovnání jednotlivých
Austrálie a Oceánie , Evropa VDO – prvky demokracie, forma vlády, orientace ve
regionů
světě
- vyhledá a pojmenuje vybrané modelové
Afrika- regionalizace, státy
OSV - komunikace s jinými národy, rozvoj
státy, hlavní a významná města
Afrika-fyzickogeogr. +
schopností poznávání, kreativní myšlení, diskuze nad
vyhledá na mapách hlavní soustředění
socioekonom. charakteristika problémy
osídlení a hospodářských činností
EGS – život v evropském i mezinárodním prostoru,
v jednotlivých světadílech, v regionech a
Amerika- regionalizace, státy integrace, spolupráce zemí, postavení ČR, vliv
modelových státech, popíše a porovná jejich Amerika –
globálních problémů, cestování
sektorovou, odvětvovou a územní strukturu fyzickogeogr.+socioekonom. MKV – kultura a tradice, rasismus, návštěvy v
a zvažuje souvislost s přírodními poměry
charakteristika
zahraničních rodinách
seznámí se s mezinárodními organizacemi
MDV - aktuality, zdroj informací, obrazového
vyhledá na mapách nejvýznamnější oblasti Asie- regionalizace, státy
materiálu
cestovního ruchu v jednotlivých světadílech Asie- fyzickogeogr. +
Př – lidská populace, lidské rasy, podmínky života na
dokáže na mapě lokalizovat významné
socioekonom. charakteristika Zemi, vliv osídlení na krajinu, obživa obyvatelstva,
geografické pojmy, s kterými se seznámí
produkty rostlinné a živočišné výroby, suroviny pro
Austrálie a Oceánietextilní a potravinářský průmysl, hlad, HIV

Poznámky
- podrobněji se
seznámí se státy
střední Evropy
- zaměří se na
mezinárodní
organizace, ve
kterých je ČR členem
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Očekávané výstupy

- urči geogr. polohu jednotlivých oceánů,
světadílů podle zeměpisných souřadnic
- porovná rozlohu jednotlivých světadílů a
oceánů
- popíše typické znaky přírodních poměrů
jednotlivých oceánů a světadílů
- charakterizuje význam a hospodářské
využití oceánů
-urči geografickou polohu a vyhledá na
mapách polárních oblasti
- uvede význam Antarktidy a Arktidy
- seznámí se s globálními problémy, které
těmto oblastem hrozí
- posoudí význam mezinárodní a vědecké
spolupráce při výzkumu a využívání
polárních oblastí
- zopakuje si probírané učivo, systematicky
si utřídí poznatky a vytvoří si celkový
náhled na geografické učivo

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Kurzy a projekty
fyzickogeogr.+socioekonomic D – nejstarší osídlené oblasti,vznik prvních měst,
ká charakteristika
vývoj urbanizace, průmyslová revoluce – významné
Austrálie a Oceánietechnické objevy, průmyslový pokrok, význam
regionalizace, státy
zemědělství v historii, význam objevných plaveb, Ov
Evropa- regionalizace, státy
– lidská práva, pokrok lidstva, šetření surovinami,
Evropa- fyzickogeogr. +
bezpečnost dopravy, význam vzdělání pro člověka,
socioekonom. charakteristika zdravý životní styl
Cj – základní konverzační témata, pozdrav v cizích
Antarktida, Arktidajazycích, zdroj informací
fyzickogeogr. charakteristika M – rozbor grafů, kartogramů, porovnávání čísel,
určování hustoty zalidnění, průměrné hodnoty,
jednotky plochy
Ch – využití nerostných surovin, chemický průmysl,
petrochemie, složení výfukových plynů, katalyzátory
F – typy elektráren, rychlost dopravních prostředků
Pč – suroviny pro přípravu pokrmů
Učivo
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Poznámky
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Ročník: 8.
Očekávané výstupy

Učivo

- určí geografickou polohu České republiky
- hodnotí na přiměřené úrovni přírodní,
hospodářské a kulturní poměry místního
regionu, možnosti dalšího rozvoje
- lokalizuje na mapách jednotlivé kraje ČR a
hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska
osídlení a hospodářských aktivit
- hospodářství ČR charakterizuje po
jednotlivých oblastech: průmysl, zemědělství ,
spoje, služby, zahraniční oblast
- srovnává ukazatele o lidnatost, rozmístění,
pohybu a struktuře obyvatelstva ČR se
sousedními státy
- uvádí př. účasti a působnosti ČR ve světových
mezinárodních organizacích
- vymezí a lokalizuje místní oblast/region/
podle bydliště
- zopakuje si probírané učivo, systematicky si
utřídí poznatky, a vytvoří si celkový náhled na
geografické učivo

Česká republika- geografická
poloha (poloha v zeměpisné
síti), relativní geografická
poloha, rozloha, členitost
povrchu a přírodní poměry
České republiky
- rozmístění obyvatelstva a
sídelní poměry ČR
- rozmístění hospodářských
činností ČR
Regiony ČR – územní jednotky
státní správy a samosprávy,
krajské členění, kraj místního
reginu
Místní region- zeměpisná
poloha, vztahy k okolním
regionům, základní přírodní a
socioekonomické
charakteristiky

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Kurzy a projekty
ENV – stav přírody, ochrana, předpoklad vývoje
EGS – poloha státu na mapě světa, orientace
Př – geologická stavba, ochrana přírody
M – porovnávání rozlohy
F – atmosférické prvky
ENV – stav životního prostředí
OSV - spolupráce, obhajoba vlastního názoru
EGS – euroregiony, spolupráce v rámci EU - finance
MDV - sběr, třídění, hodnocení hosp. údajů,
srovnání regionů
D – historie regionů
Ch – průmysl regionů
Čj – významné osobnosti
M – práce s daty
Př - krajina, stav přírody
ENV – stav životního prostředí, krajiny
VDO – život v regionu
EGS – postavení oblasti v rámci regionu, evropská
spolupráce
MDV - sběr, třídění, hodnocení hosp. údajů,
hodnocení podle jednotlivých kriterií
OSV – řešení problémů místní oblasti
D – historie regionu
Ch – průmysl regionu
Čj – významné osobnosti
M – práce s daty

Poznámky
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Ročník: 9
Mezipředmětové vztahy,
Výstup
Učivo
průřezová témata,
projekty, exkurze
- pracuje aktivně s tématickými mapami
Př – lidská populace, lidské rasy, podmínky života
Společenské a hospodářské
obsahujícími informace o obyvatelstvu, sídlech prostředí
na Zemi, vliv osídlení na krajinu, obživa
a hospodářských činnostech v celosvětovém
Společenské, sídelní a
obyvatelstva, produkty rostlinné a živočišné výroby,
měřítku
hospodářské poměry
fosilní paliva, suroviny pro textilní a potravinářský
současného světa
průmysl, podvýživa, hlad, HIV
- orientuje se v počtu a rozmístění lidí na Zemi, Obyvatelstvo světaD – nejstarší osídlené oblasti, zvyšování tempa růstu
vyhodnocuje aktuální demografické ukazatele demografické a hospodářské a obyvatelstva od 19. st. – demografická revoluce,
- popisuje rozmístění lidských ras, národů,
kulturní charakteristiky
vznik prvních měst, vývoj urbanizace, průmyslová
jazyků, náboženství, lidských sídel,
revoluce – významné technické objevy, průmyslový
nejvýznamnějších aglomerací
pokrok, význam zemědělství v historii,
Světové hospodářství
- určí a vyhledá hlavní oblasti světového
Sektorová a odvětvová
Ov – lidská práva, pokrok lidstva, konzumní způsob
hospodářství
struktura, ukazatelé
života, šetření surovinami, bezpečnost dopravy,
- porovnává a lokalizuje na mapách hlavní
hospodářského rozvoje a životní význam vzdělání pro člověka, volba povolání,
(jádrové) a vedlejší (periferní) oblasti
úrovně
zdravý životní styl
světového hospodářství
Rv- rozdílné podmínky života lidí v různých částech
- vymezí kritéria hodnocení vyspělosti státu
Doprava a spojesvěta – city x slum
-uvede, vyhledá a charakterizuje příklady států - druhy dopravy, dopravní
Cj – základní konverzační témata, pozdrav v cizích
podle stupně rozvoje
prostředky, cesty
jazycích, zdroj informací
- vysvětli vliv jednotlivých druhů dopravy na
M – rozbor grafů, kartogramů, porovnávání čísel,
životní prostředí
určování hustoty zalidnění, průměrné hodnoty,
jednotky plochy
-uvede rozdělení služeb a výhody služeb pro
Ch – chemizace v zemědělství – vliv na přírodu,
obyvatelstvo
kvalitu potravin – vitamíny, využití nerostných
surovin, chemický průmysl, petrochemie, složení
- vymezí činitele a formy cestovního ruchu
výfukových plynů, katalyzátory
- zhodnotí podmínky pro cestovní ruch
F – parní stroj, typy elektráren, jaderná reakce,
v jednotlivých regionech světa
rychlost dopravních prostředků

Poznámky

ŠVP – Škola poznávání a aktivního zdravého pohybu
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace
Výstup
- orientuje se na politické mapě světa
- rozlišuje a porovnává státy světa podle
zeměpisné polohy, počtu obyvatelstva, hlediska
svrchovanosti,
státního zřízení a formy vlády,
- uvede příklady nejvýznamnějších politických,
vojenských a hospodářských seskupení
-lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů
hlavní aktuální geopolitické změny a politické
problémy v konkrétních světových regionech
- vymezí globální problémy, hledá jejich
příčiny, diskutuje o možných důsledcích a
hledá řešení

Učivo
Služby
Rozdělení služeb
Cestovní ruch- činitele a formy cestovního
ruchu

Regionální společenské,
politické a hospodářské
útvary
Hlavní mezinárodní
státy světa,
hlavní mezinárodní politické,
bezpečnostní a hospodářské
organizace a seskupení

Globální problémy současného
světa
Životní prostředí
Krajina – prostředí, typy krajin
společenské a hospodářské
vlivy na krajinu a na životní
prostředí

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata,
projekty, exkurze
Pč – suroviny pro přípravu pokrmů
ICT – zdroj informací
MKV –historie, tradice, kultura a rozmanitost
různých etnik
OSV – vztahy mezi lidmi, odpovědné řešení
problémů, diskuse na dané téma, skupinová práce
ENV – vztah k přírodě, vliv hospodářství na krajinu
a životní prostředí, ochrana přírody
EGS – život v mezinárodním prostoru, globalizace,
závislost sv. hospodářství na těžbě ner. surovin,
vyčerpatelnost ner. surovin, šetření
MDV – zdroje informací, aktuality
ICT – zdroj informací
Př – podvýživa, hlad, AIDS, kyselé deště,
oteplování, ekologické katastrofy, rozšiřování
pouští, vyčerpatelné nerostné suroviny, kácení
tropických deštných lesů, fotosyntéza
EtV- základní globální problémy
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ŠVP – Škola poznávání a aktivního zdravého pohybu
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace
Výstup
krajin, uvede konkrétní příklady
- zhodnotí jak společenské a hospodářské vlivy
lidské společnosti působí dlouhodobě
v prostoru a v čase na krajinu a životní
prostředí, uvede kladné a záporné příklady
- zhodnotí dodržování zásad ochrany přírody a
životního prostředí na lokální i globální úrovni
-ovládá základy praktické topografie a
orientace v terénu
-využívá aktivně mapy, atlasy, cestovní
průvodce, pracuje s internetem a s dalšími
materiály při vyhledávání informací
-zopakuje si probírané učivo, systematicky si
utřídí poznatky, a vytvoří si celkový

Učivo
Vztah příroda a společnost
Principy a zásady ochrany
přírody a životního prostředí
Globální ekologické a
environmentální problémy
lidstva

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata,
projekty, exkurze

Ch – skleníkový efekt, kyselé deště, složení
atmosféry, ozón, oteplování, výfukové plyny, ropné
havárie, nerostné suroviny, jiné zdroje energie, pitná
voda – znečištění
D – rozvoj společnosti, změny krajiny, života lidí
v průběhu času
F – alternativní zdroje energie, rozvoj techniky
Ov – mezinárodní spolupráce, pokrok lidstva, šetření
surovinami
ENV – vývoj přírodního obrazu světa, aktivní řešení
Cvičení a pozorování v terénu problémů životního prostředí, trvale udržitelný
Cvičení a pozorování v terénu
rozvoj
v místní krajině – orientační
OSV – vlastní zodpovědnost při řešení problémů,
body, pomůcky a přístroje,
komunikace, hledání kompromisu
světové strany, pohyb podle
mapy
Opakování geografického učiva
na základní škole
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IV. 7.

Umění a kultura

IV. 7.1.

Hudební výchova

IV. 7.1.0.

Charakteristika vyučovacího předmětu hudební výchova
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Obsahové, časové a organizační vymezení – 1. stupeň:






Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:
1.ročník 1 hodina týdně
2.ročník 1 hodina týdně
3 ročník 1 hodina týdně
4. ročník 1 hodina týdně
5.ročník 1 hodina týdně

Předmět hudební výchova je tvořen čtyřmi tématickými okruhy:





Vokální činnosti – zaměřují se na práci s hlasem, kultivaci pěveckého i mluveného projevu, rozšiřování repertoáru dětí
Instrumentální činnosti – zaměřují se na poznávání Orffova instrumentáře, praktické činnosti s těmito rytmickými nástroji, jejich využití pro
reprodukci i produkci a poznávání dalších hudebních nástrojů
Hudebně pohybové činnosti – jsou zaměřeny na pohybovou aktivitu žáků, vyjadřování hudby pohybem, tancem, gesty, jejich obsahem jsou také
hudebně pohybové hry
Poslechové činnosti – zaměřují se na aktivní vnímání hudby, poznávání různých žánrů, stylů a podob hudby, učí žáky hudbu jednoduchým způsobem
analyzovat a interpretovat

Vzdělávání v tomto předmětu:







směřuje k rozvíjení smyslové citlivosti žáků
k aktivní činnosti žáků při reprodukci či produkci hudby
k chápání hudby a písní jako přirozené a nedílné součásti lidského života
k otevřené prezentaci svých schopností a dovedností
k rozšiřování znalostí v oblasti hudební kultury a teorie
seznamuje žáky s prvky lidové slovesnosti

ŠVP – Škola poznávání a aktivního zdravého pohybu
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace
Vyučovací předmět hudební výchova se prolíná některými vyučovacími předměty – jazyk český, prvouka, výtvarná výchova, pracovní činnosti,
tělesná výchova, Vlastivěda. V předmětu se realizují tematické okruhy těchto průřezových témat:
 osobnostní a sociální výchova ( OSV )
 výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech ( EGS )
 multikulturní výchova ( MV )
 mediální výchova ( MEV )

Formy realizace tohoto předmětu
Předmět je realizován ve třídách anebo odborné hudební učebně. Škola využívá nabídky MDK v Karviné a zúčastňuje se hudebních představení.
Učitelé organizují třídní a školní kola pěvecké soutěže. Na škole pracuje kroužek hry na zobcovou flétnu. Vzhledem k počtu žáků ve třídách nedochází
k jejich dělení na skupiny.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení












Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu učitel – žák, žák – žák
Učitel dodržuje přestávky a vyuč.hodiny, dává žákům prostor k regeneraci sil
Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů
Učitel důsledně dbá plnění zadaných úkolů
Učitel je žákům partnerem
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi o svých chybách, hledání cest nápravy
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel dává žákům k dispozici širokou škálu informačních zdrojů dle možností školy
Žáci podle individuálních hudebních schopností a dovedností vyhledávají a třídí informace
Žáci používají obecně užívané hudební termíny
Žáci získané znalosti propojují do souvislostí

Kompetence k řešení problémů



Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi o svých chybách, hledání cest nápravy
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Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel dává žákům k dispozici širokou škálu informačních zdrojů dle možností školy
Učitel vede žáky k soustavnému sebevzdělávání se
Učitel dává prostor pro práci samostatnou, ve dvojích i skupinách, nebrání žákům ve vzájemné pomoci

Kompetence komunikativní






Učitel je žákům partnerem a vede je k otevřené diskusi - naslouchání
Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů
Učitel dramatickými činnostmi umožňuje žákům propojit mluvu s řečí těla, gesty, mimikou
Učitel ve spolupráci s žáky vypracovává pravidla komunikace ve třídě a důsledně vyžaduje jejich dodržování, pravidla jsou vyvěšená na viditelném
místě

Kompetence sociální a personální









Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi
Učitel je žákům partnerem
Učitel společně s žáky buduje ve třídě pozitivně naladěnou atmosféru a vytváří esteticky hodnotné prostředí
Učitel ve spolupráci s žáky vypracovává pravidla komunikace ve třídě a důsledně vyžaduje jejich dodržování, pravidla jsou vyvěšená na viditelném
místě
Učitel důsledně oslovuje všechny žáky jmény a vyžaduje toto oslovování i od žáků
Učitel po ukončení činnosti vždy vyhodnotí její průběh, chování žáků
Učitel dává žákům prostor k prezentaci svých schopností a dovedností – hra na hudební nástroj apod.

Kompetence občanské





Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi
Učitel je žákům partnerem
Učitel důsledně oslovuje všechny žáky jmény a vyžaduje toto oslovování i od žáků

ŠVP – Škola poznávání a aktivního zdravého pohybu
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace





Učitel ve spolupráci s žáky vypracovává pravidla komunikace ve třídě a důsledně vyžaduje jejich dodržování, pravidla jsou vyvěšená na viditelném
místě
Učitel společně s žáky buduje ve třídě pozitivně naladěnou atmosféru a vytváří esteticky hodnotné prostředí
Učitel pružně reaguje na negativní projevy chování ve třídě a pozitivní projevy vyzdvihuje
Učitel důsledně vyžaduje nápravu škod, které žák úmyslně způsobí druhé osobě a omluvu

Kompetence pracovní










221

Učitel důsledně vyžaduje dodržování pravidel bezpečného chování
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel důsledně dbá plnění zadaných úkolů
Učitel zařazuje různé formy práce a v různém prostředí
Učitel dává prostor pro práci samostatnou, ve dvojicích i skupinách, nebrání žákům ve vzájemné pomoci
Učitel dává žákům prostor k prezentaci svých schopností a dovedností, zadává dobrovolné úkoly
Učitel seznamuje žáky s různými nástroji a materiály – jejich vlastnostmi a možnostmi využití a nabádá žáka ke správné volbě nástroje a materiálu
Učitel společně s žáky hledají vhodný způsob splnění zadaného úkolu
Učitel vyžaduje po žákovi zhodnocení své práce i ostatních spolužáků

ŠVP – Škola poznávání a aktivního zdravého pohybu
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace
IV.7.1.0.
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Charakteristika vyučovacího předmětu hudební výchova

Obsahové, časové a organizační vymezení – 2. stupeň:
ročník
hodinová dotace

VI.
1

VII.
1

VIII.
1

IX.
1

Předmět hudební výchova je tvořen čtyřmi tématickými okruhy:





Vokální činnosti – zaměřují se na práci s hlasem, kultivaci pěveckého i mluveného projevu, rozšiřování repertoáru žáků
Instrumentální činnosti – zaměřují se na poznávání Orffova instrumentáře, praktické činnosti s těmito rytmickými nástroji, jejich využití pro
reprodukci i produkci a poznávání dalších hudebních nástrojů
Hudebně pohybové činnosti – jsou zaměřeny na pohybovou aktivitu žáků, vyjadřování hudby pohybem, tancem, gesty, zvládnutí jednoduchých
tanečních kroků známých tanců – valčík, polka
Poslechové činnosti – zaměřují se na aktivní vnímání hudby, poznávání různých žánrů, stylů a podob hudby, učí žáky hudbu jednoduchým způsobem
analyzovat a interpretovat

Vzdělávání v tomto předmětu:










směřuje k rozvíjení smyslové citlivosti žáků
k aktivní činnosti žáků při reprodukci či produkci hudby
k chápání hudby a písní jako přirozené a nedílné součásti lidského života
k otevřené prezentaci svých schopností a dovedností
k rozšiřování znalostí v oblasti hudební kultury a teorie
seznamuje žáky s prvky lidové slovesnosti
k chápání hudebního jazyka jako specifické formy komunikace
k získávání orientace v širokém spektru hudebních stylů a žánrů současnosti i minulosti
k vyhledávání informací z více zdrojů – práce s PC

Vyučovací předmět hudební výchova se prolíná některými vyučovacími předměty – jazyk český, výtvarná výchova, pracovní činnosti, tělesná
výchova, výchova ke zdraví. V předmětu se realizují tematické okruhy těchto průřezových témat:
 osobnostní a sociální výchova ( OSV )

ŠVP – Škola poznávání a aktivního zdravého pohybu
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace
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výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech ( EGS )
multikulturní výchova ( MV )
mediální výchova ( MEV )

Formy realizace tohoto předmětu
Předmět je realizován ve třídách nebo odborné učebně – hudebna či učebna s interaktivní tabulí. Škola využívá nabídky MDK v Karviné a zúčastňuje
se hudebních představení. Učitelé organizují třídní a školní kola pěvecké soutěže. Na škole pracuje kroužek hry na zobcovou flétnu. Vzhledem k počtu žáků
ve třídách nedochází k jejich dělení na skupiny.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení










Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu učitel – žák, žák – žák
Učitel dodržuje přestávky a vyuč.hodiny, dává žákům prostor k regeneraci sil
Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů
Učitel důsledně dbá plnění zadaných úkolů
Učitel je žákům partnerem
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi o svých chybách, hledání cest nápravy
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel dává žákům k dispozici širokou škálu informačních zdrojů dle možností školy
Žák podle individuálních hudebních schopností a dovedností vyhledává a třídí informace

Kompetence k řešení problémů








Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi o svých chybách, hledání cest nápravy
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel dává žákům k dispozici širokou škálu informačních zdrojů dle možností školy
Učitel vede žáky k soustavnému sebevzdělávání se
Učitel dává prostor pro práci samostatnou, ve dvojích i skupinách, nebrání žákům ve vzájemné pomoci
Žáci na základě individuální hudební vyspělosti hledají spojitosti mezi vlastní hudební zkušeností a zpracováním hudebního díla

ŠVP – Škola poznávání a aktivního zdravého pohybu
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace
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Žáci samostatně a kriticky přemýšlejí
Žákům je předkládán dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů

Kompetence komunikativní







Učitel je žákům partnerem a vede je k otevřené diskusi - naslouchání
Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů
Učitel dramatickými činnostmi umožňuje žákům propojit mluvu s řečí těla, gesty, mimikou
Učitel ve spolupráci s žáky vypracovává pravidla komunikace ve třídě a důsledně vyžaduje jejich dodržování
Žák otevřeně vyjadřuje svůj názor, vhodnou formou jej obhajuje a toleruje názor druhých

Kompetence sociální a personální











Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi
Učitel je žákům partnerem
Učitel společně s žáky buduje ve třídě pozitivně naladěnou atmosféru a vytváří esteticky hodnotné prostředí
Učitel ve spolupráci s žáky vypracovává pravidla komunikace ve třídě a důsledně vyžaduje jejich dodržování, pravidla jsou vyvěšená na viditelném
místě
Učitel důsledně oslovuje všechny žáky jmény a vyžaduje toto oslovování i od žáků
Učitel po ukončení činnosti vždy vyhodnotí její průběh, chování žáků
Učitel dává žákům prostor k prezentaci svých schopností a dovedností – hra na hudební nástroj apod.
Žák objektivně hodnotí práci svou i svých spolužáků, učí se chápat odlišné kvality svých spolužáků
Žák respektuje pravidla při práci v týmu, dodržuje je a svou pracovní činností kladně ovlivňuje kvalitu práce

Kompetence občanské





Učitel společně s žáky buduje ve třídě pozitivně naladěnou atmosféru a vytváří esteticky hodnotné prostředí
Učitel pružně reaguje na negativní projevy chování ve třídě a pozitivní projevy vyzdvihuje
Učitel důsledně vyžaduje nápravu škod, které žák úmyslně způsobí druhé osobě a omluvu
Žák chrání a oceňuje naše kulturní tradice, aktivně se zapojuje do kulturního dění, respektuje vkus druhých lidí, odmítá vulgaritu a neschopnost
druhých respektovat vkus spolužáka
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Kompetence pracovní







Učitel důsledně vyžaduje dodržování pravidel bezpečného chování
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel důsledně dbá plnění zadaných úkolů
Učitel zařazuje různé formy práce a v různém prostředí
Učitel dává prostor pro práci samostatnou, ve dvojicích i skupinách, nebrání žákům ve vzájemné pomoci
Učitel dává žákům prostor k prezentaci svých schopností a dovedností, zadává dobrovolné úkoly
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Hudební výchova – učební osnovy – 1. stupeň

1.
Získává správné pěvecké návyky lehké nasazení, uvolněné tvoření
tónů, správné dýchání, zřetelná
výslovnost, snaží se dodržovat
správnou hlasovou hygienu, rozlišuje hlas mluvený i zpěvný, zvuky
a tóny kolem sebe, pozná a
naučí se vybrané vánoční koledy,
rozeznává hlas mužský, dětský a
ženský, sjednocování hlasového
rozsahu c1 - a1

2.
Dbá na správné sezení při zpěvu,
zřetelně vyslovuje, správně se
nadechuje nosem, zadrží dech
a nezvedá ramena, umí zazpívat
vybrané vánoční koledy, podle
počátečních hraných úryvků
pozná známou píseň, rozumí
pojmům autor skladby, autor textu,
vyhledá houslový klíč, takt,
sjednocování hlasového rozsahu
c1 - h1

3.
Zpívá na základě svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase, utvoří hlavový tón,
imituje podle hraného, zpívaného
vzoru, zpívá intonačně a rytmicky
přesně, pěvecky dělí slova, sjednocování hlasového rozsahu c1 - c2,
pokouší se o jednoduchý dvojhlas,
zpívá kánon

4.
Rozšiřuje svůj repertoár písní,
zpívá intonačně a rytmicky přesně,
dodržuje pěvecké dovednosti a
hlasovou hygienu,
rozlišuje durovou a molovou tóninu
určí durovou tóninu, sjednocování
hlasového rozsahu c1 - d2,

5.
Zpívá na základě svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase či dvojhlase, v durových i mollových tóninách a při
zpěvu využívá získané pěvecké
dovednosti, sjednocování hlasového rozsahu h - d2

Pěvecký a mluvní projev, pěvecké
dovednosti - dýchání, výslovnost,
nasazení a tvorba tónu, hlasová
hygiena, realizace písní ve 2/4
taktu

Pěvecký a mluvní projev - hlasová
hygiena, rozvíjení hlavového tónu,
makké nasazení tónu,
volný nástup 1.a 5.stupně, melodie
stoupá, klesá - sledování obrysu
melodie v notovém zápisu, zpěv
v taktu 2/4, 3/4, lidová píseň,
umělá píseň, houslový klíč, takt

Melodie postupující v krocích a
skocích, melodie lomená, motiv,
předvětí - závětí, volný nástup
3.stupně, záznam vokální hudby nota jako grafický znak pro tón

Legato, staccato, téma, dvojhlas tercie, přenášení vysokých a
hlubokých tónů do hlasové polohy
žáků, 8.stupeň a spodní 5.stupeň

Hudební výraz, hlasová hygiena,
pohyb melodie, čtení a psaní not,
lidový dvojhlas, spodní 4.stupeň a
vrchní 7.stupeň, zpěv české
hymny a okolnosti jejího vzniku

OSV: cvičení pozornosti a zapama
tování

OSV: Řeč zvuků a slov.
EGS: Lidová slovesnost národů
Evropy.

OSV: rozvoj schopností poznávání
cvič.pozornosti a dovednosti
zapamatování

OSV: zapamatování textu melodie
smyslové vnímání, psychohygiena
hlasová hygiena

OSV:Podpora vnímavosti a citů

Vytleská rytmus podle vzoru, osvojuje si dětské popěvky, říkadla a
rozpočítadla, využívá hru na tělo
v daném rytmu - tleskání, dupání

Vytleská krátké a dlouhé slabiky,
vymýšlí jednoduchý nápěv,
zazpívá jednoduchý kánon,
vytleská rytmus dle not a jejich

Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci
nejjednodušších hudebních forem,
rozlišuje a přečte z notového

Zná stupnici C dur a přečte její
noty, zná pojem houslový klíč a
G klíč, zná noty c2, d2, napíše
houslový klíč, vyjmenuje stupnice

Orientuje se v zápisu jednoduché
písně či skladby a podle svých
individuálních schopností a dovedností ji realizuje
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2.
délky, žák pozná píseň podle
rytmu v rytmické hádance,
rytmický kánon

3.
zápisu takt 2/4, 3/4, 4/4, umí napsat notu celou, půlovou, je
schopen použít kánon mluvený i
zpívaný, kánon vytleská, zarecituje, zazpívá kánon dvojhlasý i
tříhlasý

4.
durové a jejich předznamenání bé, křížek, rozlišuje délky not

5.

Hudební rytmus - písně ve 2/4
taktu, hra na rytmické nástroje
orffovského instrumentáře, pochod,
rytmizace říkadel

Hudební rytmus 2/4 a 3/4 takt,
hra na hudební nástroje orf.inst.,
rytmizace říkanek a básniček,
nota čtvrťová, osminová, půlová,
celá, pomlka čtvrťová a osminová,
notová osnova, nota - nožička,
hlavička, kánon

Takt 2/4, 3/4, 4/4, kánon dvojhlasý
a tříhlasý, mluvený i hraný, hra na
rytmické hudební nástroje, nota
celá, půlová, pomlka půlová

Stupnice C dur, zápis a čtení not,
stupnice durové s bé a křížkem,
předznamenání - jeho čtení a
zápis; délky not a jejich zápis

Stupnice moll - aiolská, synkopa,
nota e2, celý tón a půltón, koruna,
skupiny not osminových a
šestnáctinových

MEV: výrazové prostředky
OSV: komunikace - spojení
pohybu a hudby

OSV: psychohygiena . Pozitivní
naladění mysli.

OSV: rozvoj schopností poznávání
sluchové vnímání zvuků a tónů

OSV: cvič. Dovednosti zapamatování, smyslového vnímání

OSV: Pozitivní naladění mysli psychohygiena

Osvojuje si hru na hudební nástroje orf.instrumentáře a provádí na
nich jednoduchá rytmická cvičení
a doprovody písní

Užívá a správně pojmenovává
hudební nástroje orf.inst., hrou
na ně doprovází zpěv,tanec,rytmic.
správně deklamuje, využívá hru
na tělo jako doprovod k písni

Využívá jednoduché hudební
nástroje k doprovodné hře,
rozlišuje rytmus valčíku a polky a
správně rytmicky je doprovodí

Využívá jednoduché hudební
nástroje k doprovodné hře rytmické i melodické, provádí
melodický doprovod dvěma tóny,
hraje mezihry, předehry i dohry

Využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností
jednoduché popřípadě složitější
hudební nástroje k doprovodné
hře i k reprodukcii jednoduchých
motivů skladeb a písní

Hra na hudební nástroje - reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček pomocí orf.inst.,
rytmizace, hudební hry, ozvěna

Hra na hudební nástroje, reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladeb, rytmizace,
hudební hry - otázka a odpověď,

Valčík, polka a jejich rytmus,
rytmické i melodické hudební
nástroje

Hra na jednoduché melodické a
rytmické nástroje - reprodukce
motivů, témat, jednoduchých
skladbiček pomocí Orf.inst.,

Hra na rytmické a melodické
hudební nástroje, reprodukce a
vlastní tvorba jednoduchých
motivů a témat
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2.
hudební improvizace

OSV: seznámení s hudebními
nástroji, kreativita při hře

MUV: Lidské vztahy obohacování
různých kultur.

Hraje různé hudební pohybové
hry, provádí hudebně pohybovou
činnost, část textu zpívá a část
znázorňuje pohybem, pochoduje
a tančí podle rytmu slyšené
skladby, napodobuje formou hry
různé pracovní činnosti

Taktování ve 2/4 taktu, pohybový
doprovod znějící hudby, pohybová
improvizace, tempo rychlé - pomalé, melodie veselá - smutná,
pochod - ukolébavka

5.

OSV:_cvičení pozornosti, sebevyjádření, spolupráce se spolužáky, kreativita

OSV:Hudební sebevyjádření

Rukou znázorňuje pohyb melodie,
pohybem vyjadřuje tempo a
dynamiku, zatančí skok poskočný,
drží ruce při tanci v různých
polohách - v bok, proti sobě, vedle
sebe, pohybově vyjadřuje emocionální zážitek z hudby

Reaguje pohybem na znějící
hudbu, pohybem vyjadřuje metrum,
tempo, dynamiku, směr melodie,
zatančí valčíkové, polkové a
mazurkové kroky, provádí taneční
hry se zpěvem

Improvizuje pohybem rytmus,
umí pohybově vyjádřit hudbu,
valčíkový krok, předvede polku a
valčík

Ztvárňuje hudbu pohybem s
využitím tanečních kroků, na
základě individuálních schopností
a dovedností vytváří pohybové
improvizace, taktuje na čtyři doby

Taktování, pohybová improvizace,
jednoduchý tanec a taneční
prvky - krok, chůze prostá i po
špičkách, podup, poskok

Valčík, polka, mazurka - tanec,
přísuvný krok, pohyb podle hudby
na místě, vpřed i vzad, pohybové
vyjádření melodie, jejího charakteru, tempa, dynamiky a emocionálního zážitku z hudby

Kroky se zhoupnutím ve 3/4 taktu,
např.sousedská, jednoduchý
tanec valčíku a poolky, taktování,
orientace v prostoru - pamětné
uchování tanečních pohybů

Skupinové pohybové vyjádření
polyfonní hudby, pohybové projevy
odvozené z rytmické složky hudby
populární, vyjádření charakteru
poslouchané hudby a emocionální
ho zážitku z ní pohybem, regionál.
lidový tanec a jazzový společens.

PT
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

4.
hudební improvizace

OSV: sebepoznání, sebepojetí hra na tělo, rytmus, hudební
sebevyjádření

OSV: kreativita v pohybu

Při poslechu skladby a hudební
pohádky rozlišuje hudební nástroje, barvu, výšku a sílu jejich tónů

3.
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Pozná, rozlišuje a pojmenuje
hudební nástroje podle zvuku i
podle obrázku

OSV: psychohygiena - znázornění pohybu při hudbě

OSV: spojení pohybu a hudby,
spolupráce při tanci

Rozpozná v proudu znějící hudby
některé hudební nástroje, odliší
hudbu vokální, instrumentální a
vokálně instrumentální, rozlišuje

Poznává další hudební nástroje
a zařadí je do skupiny nástrojů
podle určitých znaků

tanec např. charleston
OSV: Vyjádření písně pohybemkreativita
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Poznávání hudebních nástrojů klavír, housle, zobcová flétna,
kytara, orf.instrumentář

2.

Poslech instrumentální hudby,
vokální, vokálně instrumentální,
poznávání hudebních nástrojů trubka, klarinet, pozoun, kontrabas
baskytara, velký a malý buben,
trubka, pikola

3.
a pojmenovává další hudební
nástroje
Hudební nástroje: violoncello,
akordeon, lesní roh, tuba, cembalo
syntetizátor, činely

4.

Hudební nástroje - bicí, drnkací,
dechové, smyčcové, klávesové

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

Pozná opakující se téma v poslouchané skladbě,rozpozná hudební
formu, rondo, dvojdílnost a trojdílnost v hudbě, vytváří jednoduchou
dohru na hudební nástroje, rozpozná předehru, mezihru a dohru

Rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby, vytváří v
rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry
a dohry a provádí elementární
hudební improvizace

Rondo, hudební forma dvojdílná a
trojdílná ( a,b nebo a,b,a), hudební
improvizace

Tvořivé hudební hry v dur s rozsahem větším než oktáva, v moll
s rozsahem sexty
OSV: Spolupráce při hudebních
činnostech

PT
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

5.

OSV: Rozvoj smyslového vnímání,
pozornosti

PT
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Pozná sluchem vlastnosti tónu výšku, zabarvení, sílu, podle
ukázky pozná píseň

Rozpozná a správně užívá pojmů
forte, mezzoforte, piáno, rozlišuje
rytmus pomalý a rychlý, zeslabování a zesilování, melodii

Rozlišuje jednotlivé kvality tónů,
rozpozná výrazné tempové a
dynamické změny proudu
znějící hudby, pozná B. Smetanu

Pamatuje si nejdůležitější údaje
o B.Smetanovi, zná některé jeho
opery, zná názvy symfonických
básní cyklu Má vlast, seznamuje

Rozpozná v proudu znějící hudby
některé z užitých výrazových
prostředků, upozorní na metro
rytmické, tempové, dynamické i
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1.

2.
stoupavou a klesavou

3.
a A. Dvořáka, zná některá jejich
díla, poslouchá a rozlišuje hudbu
slavnostní, zábavnou, vážnou, vyjádří obsah jednotlivých částí
Poslech skladeb, kvality a vlastností tónů, výrazové prostředky
hudby, hudební styly, hudba
vážná, zábavná, slavnostní,
rocková, polonéza

Kvalita a vlastnosti tónů, poslech
hudby vokální, instrumentální,
hudební styly a žánry - pochod,
ukolébavka, tanec, poslech
hymny

Poslech skladeb - vlastnosti tónů,
skladeb, crescendo, decrescendo

EGS: Poznávání evropské hudby

OSV: Rozvoj smyslového vnímání- MV: Kulturní diference - poslech
rozvoj sluchu.
písní jiných národů
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4.
se se životem a dílem A.Dvořáka
a L.Janáčka

5.
zřetelné harmonické změny

A.Dvořák, B.Smetana, L.Janáček,
hudební nástroje: pikola, hoboj,
fagot,saxofon, vztahy mezi tóny souzvuk, hudební výrazové prostředky a hudební prvky harmonie ,
kontrast a gradace, barva, poslechem pozná f, mf, p,

Symfonický orchestr, dirigent,
sbormistr, kapelník, epizody ze
života skladatelů poslouchaných
skladeb, hudba polyfonní a homofonní, varhany, harfa, jazzový
orchestr, rocková kapela,menuet,
swing
EGS: Poznávání hudebních žánrů
a skladatelů
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7.

8.

9.

Zpívá dle svých dispozic intonačně čistě v jednohlase i dvojhlase
Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách
Reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody,
provádí jednoduché hudební improvizace
Orientuje se v zápise písní a skladeb různých stylů a žánrů a tyto pak realizuje
Rozpozná některé z tanců různých stylových období, předvede jednoduchou pohybovou vazbu
Orientuje se při poslechu hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na
základě tohoto přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky uzavřenému celku
Zařadí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji s dalšími skladbami
Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění
Oceňuje kvalitní vokální projev druhého
Vokální činnosti
Nasazování tónu, správné dýchání, Lehké nasazování samohlásek,
Melodizace a rytmizace krátkých
Transpozice melodie, orientace
frázování, jednoduchý dvojhlas,
pěvecké dýchání, zpěv v durových textů, zpěv lidových i umělých
v notovém záznamu melodie,
rozšiřování hlasového rozsahu,
i molových tóninách, hlasová
písní, udržení správného rytmu při reflexe vokálního projevu – hledání
zpěv v durových tóninách, udržení hygiena v době mutace, udržení
zpěvu
cest k nápravám hlasové
rytmu při zpěvu
rytmu při zpěvu
nedostatečnosti, česká státní
hymna, udržení správného rytmu
při zpěvu
Instrumentální činnosti
Hra na hudební nástroje – Orffův
Čtení not v houslovém klíči,
Vyjadřování hudebních představ
Doplňuje instrumentální doprovod
instrumentář, vytváření
předznamenání – křížek, béčko,
rytmických, melodických,
jiného hráče, vytváří hru skupiny
jednoduchého doprovodu, takt 2/4, využití keyboardu, počítače
tempových, dynamických a
více hráčů
3/4, čtení not v houslovém klíči
formálních, improvizace pomocí
Orffova instrumentáře, záznamy
hudby

ŠVP – Škola poznávání a aktivního zdravého pohybu
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace
6.

Hudebně pohybové činnosti
Pohybové vyjádření kontrastu
v hudbě – dynamika, tempo,
metrum, sólo, vyjádření charakteru
hudby a emocionálního zážitku z ní
pohybem

Poslechové činnosti
Opera, opereta, hudba k baletu,
melodram, hudba v divadelní hře a
filmu, hudební klip, smyčcový
kvartet, dechový kvintet, malý
dechový orchestr

7.
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8.

9.

Tvořivé hudební hry s melodiemi
v krocích i skocích, s rytmy
v pravidelných a nepravidelných
taktech, tanec – polka, valčík,
taneční kroky, vlastní pohybové
ztvárnění, taktování

Tance jednotlivých hudebních
období, moderní tanec, balet apod.,
pohybové vyjádření hudby –
pantomima, improvizace

Pohybové vyjádření hudebně
vyjadřovacích prostředků a
hudebního kontrastu, taktování 2/4,
¾, 4/4 taktu, legáto a staccato,
pantomima, pamětné uchování a
reprodukce pohybů prováděných
při tanci

Koncert a jeho hudební forma,
sonáta a sonátová forma, symfonie
a symfonická báseň, duchovní a
světská hudba, muzikál. Slovní
charakterizování hudebního díla,
moderní výrazový tanec,
Hudební dílo a jeho autor,
skladatel a interpret díla.
Kantáta, oratorium.

Středověk – gotika v hudbě,
trubadúři, renesance – vokální
polyfonie, 50.léta v USA – rock
and roll, country and western,
baroko – polyfonie, 60.léta – rock,
klasicizmus – Haydn, Mozart,
Beethoven, sonátová forma,
symfonie, romantismus –
symfonická hudba, 20.století –
impresionismus, expresionismus,
novoklasicismus, 70. a 80.léta
v moderní, populární a rockové
hudbě

Hudební renesance v Čechách,
střípky ze života skladatelů, jazz a
swing v české hudbě, české
hudební baroko, trampská píseň,
český hudební klasicismus, 50.a
60.léta - divadla malých forem,
český hudební romantismus,
60.léta – big beat, 20.století ve
vážné hudbě, 70.- 90.léta 20.století
v české moderní populární hudbě
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9.

OSV
Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, zapamatování, moje učení a vztahy k druhým lidem, zdravé a vyrovnané sebepojetí.
Stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení, vzájemné poznávání ve skupině, hledání výhod v odlišnostech,
řeč těla, zvuků a slov, respektování a podpora druhých, cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání, dovednosti pro sdělování verbální
i neverbální, rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci
VDO
Uplatňování demokratických principů a hodnot
Vk MEGS
Zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy,
MV
Člověk jako součást etnika, udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, vztahy mezi kulturami, tolerance, empatie, základní
informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti, multikulturita jako prostředek vzájemného
obohacování
MV
Uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu sdělení, tvorba pro rozhlas, televizi
Vv – výtvarný záznam hudební písně, melodie nebo rytmu
Tv – krok pochodový, valčíkový, polkový, gymnastika, vlastní taneční variace
Z, D – počátky hudebních stylů v různých částech světa, historická období
Čj – hudba v divadlech malých forem, literární předlohy hudebních děl
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Charakteristika předmětu výtvarná výchova

Obsahové, časové a organizační vymezení – 1. stupeň:






Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:
1.ročník
1 hodina týdně
2.ročník
1 hodina týdně
3 ročník
1 hodina týdně
4. ročník
2 hodiny týdně
5.ročník
2 hodiny týdně

Předmět výtvarná výchova je tvořen tematickými okruhy, které směřují k
rozvíjení smyslové citlivosti, uplatňování subjektivity, ověřování komunikačních účinků:
 výtvarné vyjádření skutečnosti
 dekorativní a prostorové práce
 výtvarné umění a životní prostředí

Vzdělávání v tomto předmětu:










umožňuje žákům rozvíjet jemnou i hrubou motoriku, seznamovat se s různými druhy materiálů a možnostmi jejich využití
směřuje k poznávání různých nástrojů a osvojování si způsobů práce s nimi
rozvíjí smysl pro estetično
učí žáky spolupráci v rámci třídního kolektivu
dává žákům možnost prezentovat výsledky své práce
umožňuje žákům hodnotit výsledky své práce, ale i ostatních spolužáků
žáci se učí sebehodnocení, ale i přijetí kritiky
směřuje k poznávání ilustrátorů a malířů
seznamuje žáky s prvky lidové tvořivosti
Vyučovací předmět výtvarná výchova je provázán s předměty Člověk a jeho svět, Praktické činnosti, Hudební výchova, Jazyk český. V předmětu se
realizují tématické okruhy těchto průřezových témat:
 osobnostní a sociální výchova ( OSV )
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výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech ( EGS )
multikulturní výchova ( MV )
environmentální výchova ( EVVO )
mediální výchova ( MEV )
etická výchova ( EtV )

Formy realizace tohoto předmětu
Předmět je realizován ve třídách, v terénu. Žákům jsou umožněny návštěvy výstav, které se konají v našem městě. Dále se zúčastňujeme výtvarných
soutěží dle výběru třídních učitelů.Vzhledem k počtu žáků ve třídách nedochází k jejich dělení na skupiny.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení








Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu učitel – žák, žák – žák
Učitel dodržuje přestávky a vyuč.hodiny, dává žákům prostor k regeneraci sil
Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů
Učitel důsledně dbá plnění zadaných úkolů
Učitel je žákům partnerem
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi o svých chybách, hledání cest nápravy
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost

Kompetence k řešení problémů





Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů
Učitel vede žáky k soustavnému sebevzdělávání se
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi o svých chybách, hledání cest nápravy

Kompetence komunikativní


Učitel ve spolupráci s žáky vypracovává pravidla komunikace ve třídě a důsledně vyžaduje jejich dodržování, pravidla jsou vyvěšená na viditelném
místě
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Učitel je žákům partnerem a vede je k otevřené diskusi - naslouchání
Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů

Kompetence sociální a personální








Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi
Učitel je žákům partnerem
Učitel společně s žáky buduje ve třídě pozitivně naladěnou atmosféru a vytváří esteticky hodnotné prostředí
Učitel po ukončení činnosti vždy vyhodnotí její průběh, chování žáků
Učitel dává žákům prostor k prezentaci svých schopností a dovedností
Učitel ve spolupráci s žáky vypracovává pravidla komunikace ve třídě a důsledně vyžaduje jejich dodržování, pravidla jsou vyvěšená na viditelném
místě

Kompetence občanské










Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi
Učitel je žákům partnerem
Učitel důsledně oslovuje všechny žáky jmény a vyžaduje toto oslovování i od žáků
Učitel ve spolupráci s žáky vypracovává pravidla komunikace ve třídě a důsledně vyžaduje jejich dodržování, pravidla jsou vyvěšená na viditelném
místě
Učitel společně s žáky buduje ve třídě pozitivně naladěnou atmosféru a vytváří esteticky hodnotné prostředí
Učitel pružně reaguje na negativní projevy chování ve třídě a pozitivní projevy vyzdvihuje
Učitel důsledně vyžaduje nápravu škod, které žák úmyslně způsobí druhé osobě a omluvu
Učitel organizuje návštěvy kulturních památek a výlety

Kompetence pracovní




Učitel důsledně vyžaduje dodržování pravidel bezpečného chování
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel důsledně dbá plnění zadaných úkolů
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Učitel zařazuje různé formy práce a v různém prostředí
Učitel dává žákům prostor k prezentaci svých schopností a dovedností, zadává dobrovolné úkoly
Učitel seznamuje žáky s různými nástroji a materiály – jejich vlastnostmi a možnostmi využití a nabádá žáka ke správné volbě nástroje a materiálu
Učitel společně s žáky hledají vhodný způsob splnění zadaného úkolu
Při práci učitel zdůrazňuje šetření materiálem
Učitel vyžaduje po žákovi zhodnocení své práce i ostatních spolužáků
Učitel prezentuje práci žáků v prostorách třídy i školy

Obsahové, časové a organizační vymezení – 2. stupeň
ročník
hodinová dotace
hodinová dotace třídy s rozšířenou výukou Tv

VI.
2
2

VII.
2
2

VIII.
1
1

IX.
1
1

Předmět Výtvarná výchova je vyučován jako samostatný předmět v 6. – 9. ročníku. Realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Pro shodný
obecný cíl – rozvíjení smyslové citlivosti, uplatňování subjektivity a ověřování komunikačních účinků zůstává pro 2. stupeň členění vzdělávacího obsahu na
tři tematické okruhy stejné jako na 1. stupni:
 výtvarné vyjádření skutečnosti
 dekorativní a prostorové práce
 výtvarné umění a životní prostředí
Vyšší náročnost vyplývající z obsahu úkolů se zvyšuje s věkem žáků. Nadále však jde při výuce o rozvíjení přirozeného zájmu dětí o výtvarné činnosti a
chápání utváření estetického prožitku jako přínos pro život a nikoliv povinnou nutnost.
K dispozici je vyčleněna učebna vybavena lisem pro ruční tisk. Pro počítačovou grafiku lze využívat počítačovou učebnu.

Vzdělávání v předmětu výtvarná výchova:





směřuje k pochopení umění jako specifického způsobu poznání a svébytné komunikace
usiluje o získání schopnosti poznání umění a kultury jako neoddělitelné součásti lidské existence
směřuje k zaujímání osobní účasti v uměleckém procesu, uvědomování si jeho významu a přínosu pro změnu svého vnímání, cítění, poznávání a
vyjadřování
vede k vytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, k tolerantnímu přístupu při poznávání kulturních hodnot současných i minulosti
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Předmět Výtvarná výchova umožňuje žákům prostřednictvím výtvarných činností poznávat nejen okolní, ale i svůj vnitřní svět a postupně tak
formovat jejich výtvarné myšlení. Učí žáka rozumět výtvarnému umění, učí ho chápat výtvarnou kulturu jako nedílnou součást duchovního života
společnosti a jejího bohatství. Navazuje a v některých okruzích rozšiřuje poznatky v předmětech:
 Dějepis – vizuální projevy kulturního dědictví
 Český jazyk – ilustrace a jejich tvůrci

Předmětem prolínají průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova – OSV
vzhledem k převažující vlastní tvůrčí činnosti žáka v prostředí školního kolektivu jsou naplňovány všechny tematické okruhy
Výchov k myšlení v evropských a globálních souvislostech - EGS
 objevujeme Evropu a svět
Multikulturní výchova - MKV
 kulturní diference
 etnický původ
 multikulturalita
Environmentální výchova - ENV
 lidské aktivity a problémy životního prostředí
 vztah člověka k prostředí
Mediální výchova - MEV
 interpretace vztahu mediálních sdělení a reality (výtvarná zkratka, karikatura, značka, piktogram, reklama)
 fungování a vliv medií ve společnosti (vliv medií na kulturu)
 práce v realizačním týmu (redakce školního časopisu)
Etická výchova – EtV
 vyjádření nálad, představ, emocí, osobních zkušeností, fantazie

Formy a metody práce při realizaci předmětu:
Stěžejní je vlastní tvorba žáků. Je doplňována návštěvami výstav v galeriích našeho města, diskuzemi o soudobém umění a odkazech domácího i světového
kulturního dědictví. Žáci jsou zapojováni do výtvarných soutěží a spoluúčasti při dotváření životního prostředí školy i města.
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení




Učitel vede žáky k aktivnímu osvojování různých výtvarných technik a tím k soustavnému rozvoji jejich kreativity
Učitel ovlivňuje náhled na umění a kulturu jako na způsob poznávání světa
Učitel klade důraz na vnímání uměleckých artefaktů v jejich historickém kontextu

Kompetence k řešení problémů



Učitel ponechává žákům možnost vlastního rozhodnutí při výběru námětu a postupu k realizaci výtvarné práce
Učitel vede žáky ke kritickému myšlení při posuzování uměleckého díla i při vlastní tvorbě – reflexe i sebereflexe

Kompetence komunikativní





Učitel důsledně vyžaduje dodržování společně vypracovaných pravidel komunikace ve třídě
Učitel vede žáky k umění a kultuře jako ke způsobu dorozumívání
Učitel sleduje diskuzi žáků, zajímá se o jejich názory, náměty a zkušenosti žáků, vede k dialogu o práci
Učitel umožňuje prezentací práce žáků, vytvářet kriteria hodnocení, reagovat na hodnocení ostatních, argumentovat, přijmout kritiku

Kompetence sociální a personální




Učitel společně s žáky vytváří kriteria pro dobře odvedenou práci, buduje ve třídě pozitivně naladěnou atmosféru
Učitel sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok
Učitel dbá na vyhodnocení průběhu činností včetně chování žáků

Kompetence občanské



Učitel předkládá žákům situace pro zpracování námětů s ekologickou tématikou
Učitel ve vhodných situacích podněcuje diskuzi o vztahu k hodnotám

Kompetence pracovní




Učitel vede žáky k cílevědomé činnosti v jednotlivých krocích a k účelné organizaci práce s ohledem na stanovený čas
Učitel vyžaduje dokončení práce v dohodnuté kvalitě s ohledem na osobní dispozice žáka
Učitel zdůrazňuje potřebnost znalosti vzhledem k různým profesím
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Učební osnovy předmětu výtvarná výchova

1.
2.
Rozpoznává výtvarné prvky, pojme Pojmenovává a rozlišuje barvy,
novává tyto prvky
tvary, objekty a linie. Pracuje s nimi na základě vlastních zážitků.
Rozvíjí své pozorovací schopnosti.

3.
4.
Rozpoznává a pojmenovává prvky Uplatňuje poznatky o barvě
vizuálně obrazného vyjádření
a barevném
( linie, tvary, objemy, barvy, objek- řešení při vlastních tvůrčích
ty); porovnává je a třídí na základě činnostech
odlišností vycházejících z jeho
zkušeností, vjemů, zážitků a
představ

5.
Při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně
obrazného vyjádření; porovnává
je na základě vztahů ( světlostní
poměry, barevné kontrasty,
proporční vztahy a jiné)

Barvy základní, pojem kresba, malba, uvolňovací cviky, zobrazování
tvarů, vyjádření pocitů
( barvy smut né a veselé).

Barvy základní a podvojné, kontrast, poznávání a zobrazování
tvarů, jednoduchý záznam pohybu,
rytmické řešení plochy, využití
celé plochy, míchání barev, práce
s linií, modelování.

Barvy zýkladní a podvojné,
barevný kontrast, harmonie,
poznávání a zobrazování tvarů a
funkcí věcí,grafický záznam
pohybu - kružnice, ovál, elipsa …,
vlastnosti barev, vlastnosti linie,
rytmické řešení plochy

Využití výrazových vlastností linie
k postupnému kultivování graf.
projevu (vlasy na hlavě, kruhy,
smyčky na ledě).

Rozvíjení prostorového vidění,
cítění a vyjadřování na základě
pozorování prostorových
jevů a vztahů,
elementární poučení o teorii barev

OSV: poznávání barevného světa
a tvaru
EtV: Vyjádření pocitů

OSV: Kreativita.
EtV: Vyjádření emocí

OSV: rozvoj schopností poznávání
vnímání okolního světa barev a
pojmenování tvarů
EtV: Vyjádření nálad, představ a
Osobních zkušeností

OSV: vnímání okolního světa
barev a pojmenovávání tvarů,
komunikace
řeč barev a tvarů
EtV: Vyjádření fantazie

OSV:Vnímání okolního světa
EtV: Vyjádření osobních
zkušeností

Uvědomuje si elementární vztah
mezi tvarem předmětu, jeho funkcí
i materiálem, vytváří lidské reálné
a fantastické postavy

Užívá a kombinuje prvky vizuálně
obrazného vyjádření ve vztahu k
celku: v plošném vyjádření linie
a barevné plochy; v objemovém
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2.

3.

4.

PT
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

Projevuje své zážitky a představy.

Pokouší se o výtvarné vyprávění
děje pohádek a příběhů ze své
zkušenosti, pracuje v ploše i v
prostoru, uplatňuje linie, tvary,
barvy a jejich kombinace.

V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti, uplatňuje při tom
v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace

Zobrazování tvarů a funkcí věcí,
využití přírodnin.

Postižení jednoduchých proporcí
postavy i předmětů v různém
prostředí.Pozorování přírodnin a
jejich zobrazování. Přibližné
vystihování proporcí předmětů,
rozvíjení citu pro prostor a kompozici plochy, její využití.

Výt.vyjádření vjemů a postoujů ke
skutečnosti, pozorování přírodních
útvarů, poznávání krásy přírody,
vyhledávání a dotváření přírodnin
na základě představ,sledování
základních přírodních zákonitostí,
pozorování tvaru různých užitkových předmětů z hlediska funkce

5.
vyjádření modelování a skulpturální postup; v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k
vlastnímu tělu i jako nezávislý
model

Náměty s figurálním motivem
tvořivost na základě fantazie a
představy.

Výt.vyjádření kontrastu přírodních
forem a pozadí, dějového celku
k prostředí, základní kompoziční
zákonitosti, proporce lidské posta
vy a hlavy, tvarová a barevná nadsázka, linie v různých materiálech,
kontrast a vztah tvaru, ploch a barev v plošné kompozici

OSV: kreativita
EtV: Vyjádření fantazie, emocí
Interpretuje různá vizuální
vyjádření ze své zkušenosti.

OSV:Nebojí se vyjádřit své nápady
EtV: Vyjádření vlastních představ
Při tvorbě vizuálně obrazných
vyjádření se vědomě zaměřuje
na projevení vlastních životních
zkušeností i na tvorbu vyjádření,
která mají komunikační účinky
pro jeho nejbližší sociální vztahy

Rozvoj tvořivosti a sebevyjádření
při práci z představy, výtvarné
pojetí okolního světa

Expresivní výtvarný projev v kombinaci s realitou, výtvarné vyjádření morfologických znaků

UČIVO

1.
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MV: lidské vztahy
EtV: Vyjádření osobních

EVVO: lidské aktivity a problémy
život.prostř.

zkušeností

EtV: Vyjádření pocitů

3.
a materiálu, přibližné vystižení
proporčních vztahů, poznávání
vlastností plastických materiálů,
rozvíjení citu pro prostor, kompozice plochy s využitím libovolných
prvků
EtV: Vyjádření nálad, fantazie

4.

MEV: pokus o vlastní tvorbu
OSV: výtvarné sebevyjádření
EVVO: ekosystémy - proměny
přírody - roční doby
EtV: Vyjádření fantazie

5.

OSV: Řeč baev a tvarů jak je
vnímáme
EtV: Vyjádření osobních
zkušeností

Zjištuje vlastnosti plastických mate Vyjadřuje rozdíly při vnímání udáriálů při modelování
lostí různými smysly a pro jejich
vizuálně obrazné vyjádření volí
s pomocí učitele vhodné prostředky.

Vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly a pro jejich
vizuálně obrazné vyjádření volí
vhodné prostředky

Rozvíjí smysl pro prostorové formy Nalézá vhodné prostředky pro
a organizaci v prostoru
vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového
vnímání k vnímání dalšími smysly;
uplatňuje je v plošné, objemové i
prostorové tvorbě

Práce s textilem, přírodninami,
organizace v prostoru.

Práce s různými materiály, výběr
nástroje pro práci, organizace
pracovního prostředí.

Zážitkové poznávání předmětů

Rozmístění obrazových prvků v
ploše, linie,tvar předmětů na základě zrakové zkušenosti a představivosti

OSV: zvládnutí nových technik

OSV: Komunikace - řeč předmětů
a prostředí vytvářeného člověkem.
MEV: Vliv médií ve společnosti plakát.
Aktivně pracuje s ilustrací, pozná-

EtV: Vyjádření osobních
zkušeností a představ

OČ
EK
ÁV
AN
É
VÝ
ST
UP
Y

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

PT

1.
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Interpretuje podle svých schopno-

Interpretuje podle svých schopnos-

Experimentování s materiálem linie, plocha, tvar, struktura, tvorba
jednoduchých prostorových objektů, reliéfní řešení plochy v architektuře
OSV: Zvládání různých malířských
postupů
EtV: Vyjádření fantazie

Rozlišuje odlišnosti uměleckého vy Osobitost svého vnímání uplatňu-

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO
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1.
2.
stí různá vizuálně obrazná vyjádře- vá známé české ilustrátory,
ní.
vyjadřuje své pocity z ilustrace.
Interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává
se svojí dosavadní zkušeností

3.
tí různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává
se svojí dosavadní zkušeností

4.
jádření skutečnosti od přesné podo
by světa, poznává různé druhy
výtvarného umění

5.
je v přístupu k realitě, k tvorbě a
interpretaci vizuálně obrazného
vyjádření; pro vyjádření nových i
neobvyklých pocitů a prožitků
svobodně volí a kombinuje prostředky ( včetně prostředků a postupů současného výtvarného
umění)

Výtvarné vyprávění, ilustrace, pohá
dky, říkadla, písničky. Rozvoj výtvarného vyjadřování s rozvojem
slovesné tvořivosti.

Porovnávání ilustrací, popis
obrázků, dokreslování ilustrace,
kultura odívání a bydlení, návštěvy
výstav a galerií, rozvíjení smyslu
pro krásu přírody.

Poznávání děl některých ilustrátorů
utváření subjektivních postojů
(výtvarný názor), vytváření
estetického vztahu k přírodní
skutečnosti.

EtV. Vyjádření emocí

EtV: Vyjádření fantazie

Výtvarné vyprávění, aktivní práce s
ilustrací, poznávání její funkce a
výrazových prostředků, různé druvýtvarného umění, kultura odívání
a bydlení, rozvíjení smyslu pro krásu přírody a vztah k život.prostředí,
návštěvy galerií a výstav
EtV: Vyjádření fantazie

Výtvarné vyjádření věci - tvarové
znaky, barevné vztahy objektu a
prostředí, malba ze skutečnosti i
představ, výtvarná úprava knihy,
ilustrace, krásy přírody, návštěvy
galerií, výstav, reg.památek, besedy
MEV: Chápání podstaty mediálního sdělení, vliv médií ve společnosti
EtV: Vyjádření emocí, pocitů
Porovnává různé interpretace
vizuálně obrazného vyjádření a
přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace

OSV: rozbor uměleckých děl a
hodnoty a postoje - cizí práce
EtV: Vyjádření emocí, pocitů
Poznává a chápe principy
a smysl dekorativní tvorby

Práce dekorativní, písmo jako deko
rativní prvek, estetická úroveň
předmětů denní potřeby, lidová
tvořivost

Dekorativní tvorba v bytovém
prostředí, změna užité funkce na
funkci estetickou, žánry současného a historického výt.umění,
volné výt.umění, malířství, sochař.
design a estetická úroveň před-
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2.

3.

4.

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

1.

Porovnává ilustrace a poznává
různé vyjadřovací prostředky, zná
a rozlišuje pojmy hračka, loutka,
školní potřeba

Na základě vlastní zkušenosti nalézá vizuálně obrazná vyjádření,
která vytvořil, vybral nebo upravil.

Výtvarná díla dětských ilustrátorů, Rozvíjení smyslu pro výtvarný
vhodná volba výrazových prostřed- rytmus, hračka, loutka, maňásek
ků.
v životě dítěte, besedy o výtvarném
umění
EtV: Vyjádření osobních
zkušeností

Na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje
obsah vizuálně obrazných vyjád
ření, která samostatně vytvořil,
vybral či upravil
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5.
mětů, lidové umění, architektura,
užité umění
MUV: poznávání umění různých
etnických skupin

Osvojování výtvarného umění jako Nalézá a do komunikace v sociálvýchova k vnímání a hodnocení
ních vztazích zapojuje obsah
uměleckého díla
vizuálně obrazných vyjádření,
která samostatně vytvořil, vybral
či upravil

Rozvíjení smyslu pro výtvarný
Rozlišování hraček současných a
Řešení dekorativních prvků v plorytmus, hračka, loutka, maňásek
lidových, aspekty kultury odívání a še, funkce písma, oděvní kultura
v životě dítěte, besedy o výtvarném bydlení.
umění
EtV: Vyjádření osobních
zkušeností

EtV: Vyjádření pocitů, představ

MEV: Pokus o vlastní tvorbu do
školního časopisu
EtV: Vyjádření fantazie
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IV. 7.2.1.
Učební osnovy předmětu výtvarná výchova
Ročník Očekávané výstupy
Učivo
OV1 Rozvíjení smyslové citlivosti
6. – 7.
Hledá, vybírá a pojmenovává možnosti Individuální, skupinové nebo kolektivní
z nabízených technik, postupů a
práce zaměřené na seznámení a další
materiálů pro optimální výsledek
prohloubení technických dovedností
vlastní práce.
Volba techniky a individuální
8. – 9.
Volí materiál a techniku pro vlastní
(kolektivní) ztvárnění zadání
výtvarné zobrazení. Zvažuje účinek
různých řešení.

6. – 7.

8. - 9

6. – 7.

OV2 Rozvíjení smyslové citlivosti
Tradičními prostředky (kresba,
Kresba uhlem,tužkou, perem, dřívkem
malba,grafika) vyjadřuje své zkušenosti Vodové barvy, tempera, pastel
a představy obrazovou formou.
Linoryt, suchá jehla
Modelování, tvarování ubíráním hmoty
Koláž, asambláž
Instalace
Osvojenými výtvarnými prostředky
zaznamenává reálné objekty, podněty
z fantazie a pocity získané ostatními
smysly.
OV3 Uplatňování subjektivity
Je veden k zachycení situací a jejich
proměn formou obrazových serií.
Pokouší se vyjádřit náladu, emoce.
Experimentuje s vyjadřovacími

Vytvoření vlastního pojetí úkolu v rámci
zadání.
Záměna vyjadřovacích prostředků;
namaluj fotografii,inscenuj obraz

Průřezová témata
OSV: Sebepoznání, sebepojetí – co o sobě
vám a co ne.
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání.
Kreativita – nápady, originalita.
MV: Lidské vztahy
EVVO: v souvislosti s projektovými dny
– výtvarné ztvárnění ekosystémů,
základní podmínky života, lidské aktivity
a problémy životního prostředí, vztah
člověka k prostředí.
MeV: Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení – reklama, plakát.
EtV- vyjádření nálad, představ a osobních
zkušeností, vyjádření emocí, fantazie
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Ročník

Očekávané výstupy
prostředky pro zvýraznění účinku.

Učivo

8. – 9.

Vědomě využívá osvojené postupy
práce a jejich kombinace pro vyjádření
jevů a procesů ve vzájemných vztazích
a proměnách.

Využití tradičních postupů i moderních
medií pro projekt přesahující vyučovací
jednotku zaměřený na výpověď o
procesech a změnách v životě žáků, školy
(bezprostředního okolí)

6. – 7.

8. – 9.

6. – 7.

8. – 9.

OV4 Uplatňování subjektivity
Při pozorování objektů nebo
posuzování jevů a situací vyhledává
jejich podstatné znaky a rysy. Posuzuje
možnosti jejich ztvárnění.
K naplnění zadání samostatně volí téma
a k němu prostředky pro vlastní,
osobité vyjádření.
Hodnotí a porovnává své pojetí
s účinky již existujících výtvarných
zpracování.
OV5 Ověřování komunikačních účinků
Uvědomuje si subjektivní charakter
emocionálního působení vizuálně
obrazného vyjádření. Ve své práci se
pokouší vyjádřit vlastní prožitky
a pocity. Hovoří o nich. Stejný přístup
zaujímá k práci spolužáků.

Pozorování, způsob jeho záznamu
obohacený o vlastní zkušenosti

Samostatná práce, její prezentace

Vytváření vztahu k vlastnímu dílu jako
k vyjadřovacímu prostředku, obhajoba
účinku vlastních prací.
Galerie a výstavy, slovní i obrazová
reflexe prohlížených prací.

Ve vlastní tvorbě vyjadřuje své poznání Návrh a provedení vlastní webové
reality a sociálního cítění. Chápe
stránky.
možnosti symbolického vyjádření.
Piktogram, logo, značka

Průřezová témata
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Ročník

6. – 7.

8. – 9.

6. – 7.

Očekávané výstupy
Je poučen o sociálních a kulturních
souvislostech mediální produkce.
Orientuje se v marketingové vizuální
komunikaci, uvědomuje si
a hodnotí její působení.
OV6 Ověřování komunikačních účinků
V souvislosti s poznáním historického
vývoje se seznamuje s vybranými
výtvarnými díly
a jejich autory (pravěk až baroko).
Rozlišuje mezi uměleckým dílem
a ilustrační obrazovou produkcí.

Učivo
Reakce na marketingové strategie
obchodních společností

V souvislosti s poznáním historického
vývoje se seznamuje s vybranými
výtvarnými díly
a jejich autory (od baroka po souč.)
Vytváří si vlastní názor na
„problematické“ či mimoumělecké
aktivity typu grafitti,hepening, street art
atp.

Záznamy o setkáních s uměleckými díly.
Dokumentace a hodnocení mimoumělecké
vizuální tvorby v místě bydliště nebo
školy.

OV7 Ověřování komunikačních účinků
Při popisu výtvarného díla se pokouší
vedle postižení obsahové stránky o
vyjádření svých pocitů a hodnotících
postojů.
U charakteristických děl pro dané
historické období rozeznává základní
formální znaky hlavních uměleckých
slohů.

Je umění to, co se mi líbí?
Galerie v e třídě

Průřezová témata
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Ročník

Očekávané výstupy

8. – 9.

Hovoří o svém vjemu uměleckého díla.
Uvědomuje si mnohostrannost vizuální
komunikace ve společnosti. Postihuje
ve svých vyjádřeních odlišnosti mezi
komerčním (politickým) produktem a
uměleckým dílem.
+
OV8 Ověřování komunikačních účinků
Usiluje o přesvědčivou prezentaci
vybraného nebo vlastního díla.

6. – 7.
8. – 9.

Používá vlastní nebo vybraná výtvarně
obrazná vyjádření s konkrétním
záměrem při prezentaci. Pro uvažovaný
účinek volí mezi více variantami.

Učivo

Průřezová témata
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IV. 8.

Člověk a zdraví

IV. 8.1.

Výchova ke zdraví

IV. 8.1.0.

Charakteristika předmětu výchova ke zdraví

249

Obsahové, časové a organizační vymezení – 2. stupeň:
ročník
hodinová dotace
hodinová dotace třídy s rozšířenou výukou Tv

VI.

VII.

VIII.
1
0

IX.
1
0

Vzdělávání v tomto předmětu:








směřuje k poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
směřuje k získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé, i na to, co zdraví poškozuje
směřuje k získávání orientace v základních otázkách sexuality
směřuje k aktivnímu zapojování do činností, podporujících zdravý životní styl, ve škole i ve městě
vede žáky ke zdravým postojům k problematice zneužívání návykových látek
vede žáky k upevňování postojů a rozvíjení schopností problematiky poskytování první pomoci
vede žáky ke správnému chápání role členů jednotlivých komunit (rodina, třída, společnost )

Vyučovací předmět Výchova ke zdraví je úzce spjat především s předmětem Výchova k občanství. V předmětu se realizují tematické okruhy těchto
průřezových témat:
 osobnostní a sociální výchova ( OSV )
 environmentální výchova (EVVO)
 mediální výchova ( MEV )
 etická výchova ( EtV )

Formy realizace tohoto předmětu
Předmět je realizován především ve třídách a v učebnách vybavených interaktivní tabulí nebo ve školní promítárně. Škola také plně využívá nabídek
MDK a Regionální knihovny v Karviné v oblasti témat tohoto předmětu. Jedná se o přednášky, besedy a animační programy. Dále škola spolupracuje se
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společností VITA Ostrava a hojně využívá jejich programů, realizovaných na půdě školy. Učivo předmětu Výchova ke zdraví je rovněž výrazně zastoupené
v projektovém dnu. Předmětu VkZ jsou vyučováni žáci 8.a a 9.ročníku, kteří se nevěnují házené. Pro žáky-házenkáře je učivo tohoto předmětu rozděleno do
VkO a TV.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení










Učitel předkládá žáku různé způsoby osvojování si učiva
Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu učitel – žák, žák – žák
Učitel dodržuje přestávky a vyuč. hodiny, dává žákům prostor k regeneraci sil
Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů
Učitel důsledně dbá plnění zadaných úkolů
Učitel dbá na propojení získaných vědomostí s praktickým životem
Učitel je žákům partnerem
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel dává žákům k dispozici širokou škálu informačních zdrojů dle možností školy

Kompetence k řešení problémů








Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi o svých chybách, hledání cest náprav
Učitel vede žáky k aktivnímu vyhledávání problému, jeho pojmenování a k odhalení cesty řešení
Učitel vede žáky k otevřené diskusi k problému a k plné odpovědnosti za jeho řešení
Učitel vede žáky k soustavnému sebevzdělávání se
Učitel rozvíjí u žáků strategické myšlení
Učitel dává prostor pro práci samostatnou, ve dvojích i skupinách, nebrání žákům ve vzájemné pomoci

Kompetence komunikativní




Učitel je žákům partnerem a vede je k otevřené diskusi - naslouchání
Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů
Učitel vede žáky k využívání různých informačních technologií
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Učitel rozvíjí u žáků kultivovaný projev důsledným opravováním a napomínáním
Učitel rozvíjí schopnost komunikovat i písemně uplatněním různých sdělovacích žánrů
Učitel ve spolupráci s žáky vypracovává pravidla komunikace ve třídě a důsledně vyžaduje jejich dodržování, pravidla jsou vyvěšená na viditelném
místě

Kompetence sociální a personální








Učitel zařazuje různé formy organizace práce – dvojice, skupina, třída
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi
Učitel je žákům partnerem
Učitel společně s žáky buduje ve třídě pozitivně naladěnou atmosféru a vytváří esteticky hodnotné prostředí
Učitel důsledně oslovuje všechny žáky jmény a vyžaduje toto oslovování i od žáků
Učitel po ukončení činnosti vždy vyhodnotí její průběh, chování žáků
Učitel dává žákům prostor k prezentaci svých schopností a dovedností – hra na hudební nástroj apod.

Kompetence občanské







Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi
Učitel je žákům partnerem
Učitel důsledně oslovuje všechny žáky jmény a vyžaduje toto oslovování i od žáků
Učitel společně s žáky buduje ve třídě pozitivně naladěnou atmosféru a vytváří esteticky hodnotné prostředí
Učitel pružně reaguje na negativní projevy chování ve třídě a pozitivní projevy vyzdvihuje
Učitel důsledně vyžaduje nápravu škod, které žák úmyslně způsobí druhé osobě a omluvu

Kompetence pracovní
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Učitel důsledně vyžaduje dodržování pravidel bezpečného chování
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel důsledně dbá plnění zadaných úkolů
Učitel zařazuje různé formy práce a v různém prostředí
Učitel dává prostor pro práci samostatnou, ve dvojicích i skupinách, nebrání žákům ve vzájemné pomoci
Učitel dává žákům prostor k prezentaci svých schopností a dovedností, zadává dobrovolné úkoly
Učitel prezentuje práci žáků v prostorách třídy i školy
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Učitel vyžaduje po žákovi zhodnocení své práce i ostatních spolužáků

IV. 8.1.1.
7.

O
Č
E
K
Á
V
A
N
É

Výchova ke zdraví – učební osnovy
8.
1.
-

-

V
Ý
S
T
U
P
Y

-

9
1.
vysvětlí na příkladech přímé
souvislosti mezi tělesným,
duševním, sociálním zdravím a
vztah mezi uspokojováním
základních lidských potřeb a
hodnotou zdraví; dovede posoudit
různé způsoby chování lidí
z hlediska odpovědnosti za vlastní
zdraví i zdraví druhých a vyvozuje
z nich osobní odpovědnost ve
prospěch aktivní podpory zdraví
usiluje v rámci svých možností a
zkušeností o aktivní podporu
zdraví
vyjádří vlastní názor
k problematice zdraví a diskutuje o
něm v kruhu vrstevníků, rodiny
i v nejbližším okolí
dává do souvislostí složení stravy a
způsob stravování s rozvojem
civilizačních nemocí a v rámci
svých možností uplatňuje zdravé
stravovací návyky

-

-

2.
-

2.

respektuje přijatá pravidla soužití
mezi vrstevníky a přispívá
k utváření dobrých mezilidských
vztahů v komunitě
vysvětlí role členů komunity
(rodiny, třídy, spolku) a uvede
příklady pozitivního a negativního
vlivu na kvalitu sociálního klimatu
(vrstevnická komunita, rodinné
prostředí) z hlediska prospěšnosti
zdraví
vysvětlí na příkladech přímé
souvislosti mezi tělesným,
duševním, sociálním zdravím a
vztah mezi uspokojováním
základních lidských potřeb a
hodnotou zdraví; dovede posoudit
různé způsoby chování lidí
z hlediska odpovědnosti za vlastní
zdraví i zdraví druhých a vyvozuje
z nich osobní odpovědnost ve
prospěch aktivní podpory zdraví
usiluje v rámci svých možností a
zkušeností o aktivní podporu
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9
-

-

-

usiluje v rámci svých možností a
zkušeností o aktivní podporu
zdraví
uplatňuje osvojené preventivní
způsoby rozhodování, chování
a jednání v souvislosti s běžnými,
přenosnými, civilizačními a jinými
chorobami; svěří se se zdravotním
problémem a v případě potřeby
vyhledá odbornou pomoc
projevuje odpovědný vztah k sobě
samému, k vlastnímu dospívání a
pravidlům zdravého životního
stylu; dobrovolně se podílí na
programech podpory zdraví
v rámci školy a obce

zdraví
optimálně reaguje na fyziologické
změny v období dospívání a
kultivovaně se chová k opačnému
pohlaví
v souvislosti se zdravím, etikou,
morálkou a životními cíli mladých
lidí přijímá odpovědnost za
bezpečné sexuální chování

-

-

3.
-

respektuje změny v období dospívání,
vhodně na ně reaguje; a kultivovaně se
chová k opačnému pohlaví

-

-

respektuje význam sexuality
v souvislosti se zdravím, etikou,
morálkou a pozitivními životními
cíli; chápe význam zdrženlivosti
v dospívání a odpovědného
sexuálního chování

-

-

3.
-

v souvislosti se zdravím, etikou,
morálkou a životními cíli mladých
lidí udává odpovědnost za

-

vysvětlí na příkladech přímé
souvislosti mezi tělesným,
duševním, sociálním zdravím a
vztah mezi uspokojováním
základních lidských potřeb a
hodnotou zdraví; dovede
posoudit různé způsoby chování
lidí z hlediska odpovědnosti za
vlastní zdraví i zdraví druhých
a vyvozuje z nich osobní
odpovědnost ve prospěch aktivní
podpory zdraví
usiluje v rámci svých možností a
zkušeností o aktivní podporu
zdraví
vyjádří vlastní názor
k problematice zdraví a diskutuje
o něm v kruhu vrstevníků, rodiny
i v nejbližším okolí
dává do souvislostí složení stravy
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-

-

-

bezpečné sexuální chování
uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika, spojená se
zneužíváním návykových látek, a
životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené
sociální dovednosti a modely
chování při kontaktu se sociálně
patologickými jevy ve škole i mimo
ni; v případě potřeby vyhledá
odbornou pomoc sobě nebo
druhým
vyhodnotí na základě svých
znalostí a zkušeností možný
manipulativní vliv vrstevníků,
médií, sekt; uplatňuje osvojené
dovednosti komunikační obrany
proti manipulaci a agresi
projevuje odpovědné chování
v rizikových situacích silniční a
železniční dopravy; aktivně předchází
situacím ohrožení zdraví, a osobního
bezpečí v případě potřeby poskytne
adekvátní první pomoc
- uplatňuje adekvátní způsoby chování a
ochrany v modelových situacích
ohrožení, nebezpečí i mimořádných
událostí

-

-

a způsob stravování s rozvojem
civilizačních nemocí a v rámci
svých možností uplatňuje zdravé
stravovací návyky
vyhodnotí na základě svých
znalostí a zkušeností možný
manipulativní vliv vrstevníků,
médií, sekt; uplatňuje osvojené
dovednosti komunikační obrany
proti manipulaci a agresi
samostatně využívá osvojené
kompenzační a relaxační
techniky a sociální dovednosti
k regeneraci organismu,
překonávání únavy a
předcházení stresovým situacím

4.
-

-

vyhodnotí na základě svých
znalostí a zkušeností možný
manipulativní vliv vrstevníků,
médií, sekt; uplatňuje osvojené
dovednosti komunikační obrany
proti manipulaci a agresi
samostatně využívá osvojené
kompenzační a relaxační
techniky a sociální dovednosti
k regeneraci organismu,
překonávání únavy a
předcházení stresovým situacím
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1.

1.

ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE
O ZDRAVÍ

VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY
SOUŽITÍ

výživa a zdraví
- zásady zdravého stravování, pitný
režim
- vliv životních podmínek a způsobu
stravování na zdraví
- poruchy příjmu potravy
vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na
zdraví – kvalita ovzduší a vody, hluk,
osvětlení, teplota
- tělesná a duševní hygiena, denní režim
– zásady osobní, intimní a duševní
hygieny, otužování, denní režim,
vyváženost pracovních a
odpočinkových aktivit, význam
pohybu pro zdraví, pohybový režim
- tělesná a duševní hygiena
- zásady osobní, intimní a duševní
hygieny, otužování, význam pohybu
pro zdraví

- odpovědné chování v situacích
úrazu a život ohrožujících stavů
-

ochrana před přenosnými i) základní
cesty přenosu nákaz a jejich prevence,

vztahy ve dvojici
- kamarádství, přátelství
- láska, partnerské vztahy
- manželství a rodičovství
vztahy a pravidla soužití v prostředí
komunity
-

rodina

-

škola, vrstevnická skupina

-

obec, spolek

2.
ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A
JEJICH REFLEXE
dětství, puberta, dospívání
– tělesné, duševní a společenské změny
sexuální dospívání a reprodukční zdraví
zdraví reprodukční soustavy, sexualita jako
součást formování osobnosti, zdrženlivost,
předčasná sexuální zkušenost;, promiskuita;
problémy těhotenství a rodičovství
mladistvých; poruchy pohlavní identity
- předčasná sexuální zkušenost
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9
nákazy respirační, přenosné potravou,
získané v přírodě, přenosné krví a
sexuálním kontaktem, přenosné
bodnutím hmyzu a stykem se zvířaty

-

těhotenství a rodičovství mladistvých
poruchy pohlavní identity

-

nevhodné chování v oblasti
sexuality
reálné a nereálné informace o
sexualitě
sexualita z hlediska odlišné kultury
a víry
sexualita a zákon
kuplířství
pohlavně přenosné nemoci

-

- ochrana před chronickými nepřenosnými
chorobami a před úrazy – prevence
kardiovaskulárních a metabolických
onemocnění; preventivní a léčebná péče;
odpovědné chování v situacích úrazu a
život ohrožujících stavů (úrazy
v domácnosti, při sportu, na pracovišti,
v dopravě), základy první pomoci

-

2.

3.

HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ
podpora zdraví a její formy – prevence a
intervence, působení na změnu kvality
prostředí a chování jedince, odpovědnost
jedince za zdraví, podpora zdravého
životního stylu, programy podpory zdraví

RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A
JEJICH PREVENCE

celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci
– složky zdraví a jejich interakce,
základní lidské potřeby a jejich
hierarchie (Maslowova teorie)
podpora zdraví a její formy
– prevence a intervence, působení na
změnu kvality prostředí a chování
jedince, odpovědnost jedince za zdraví
podpora zdraví v komunitě
–
3.

programy podpory zdraví

stres a jeho vztah ke zdraví
– kompenzační, relaxační a regenerační
techniky k překonávání únavy,
stresových reakcí a k posilování
duševní odolnosti
civilizační choroby
– zdravotní rizika, preventivní a
lékařská péče
manipulativní reklama a informace
– reklamní vlivy, působení sekt

4. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ
- sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě
samému, vztah k druhým lidem; zdravé
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8.
RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A
JEJICH PREVENCE
auto-destruktivní závislosti psychická onemocnění, násilí mířené
proti sobě samému, rizikové chování
(alkohol, aktivní a pasivní kouření,
zbraně, nebezpečné látky (a
předměty, nebezpečný internet),
násilné chování, těžké životní situace
a jejich zvládání, trestná činnost,
dopink ve sportu
- skryté formy a stupně individuálního
násilí a zneužívání, sexuální
kriminalita – šikana a jiné projevy
násilí; formy sexuálního zneužívání
dětí; kriminalita mládeže;
komunikace se službami odborné
pomoci
-

–

ochrana člověka za
mimořádných událostí –
klasifikace mimořádných událostí,
varovný signál a jiné způsoby
varování, základní úkoly ochrany
obyvatelstva, evakuace, činnost po
mimořádné události, prevence
vzniku mimořádných událostí

- bezpečné chování a komunikace –
komunikace s vrstevníky a

9
a vyrovnané sebepojetí, utváření vědomí
vlastní identity
- seberegulace a sebeorganizace činností a
chování – cvičení sebereflexe, sebekontroly,
sebeovládání a zvládání problémových situací;
stanovení osobních cílů a postupných kroků
k jejich dosažení; zaujímání hodnotových
postojů a rozhodovacích dovedností pro řešení
problémů v mezilidských vztazích; pomáhající
a prosociální chování
psychohygiena
– sociální dovednosti pro předcházení a
zvládání stresu, hledání pomoci při
problémech
mezilidské vztahy, komunikace a
kooperace
– respektování sebe sama i druhých,
přijímání názoru druhého, empatie
– chování podporující dobré vztahy,
aktivní naslouchání, dialog
– efektivní a asertivní komunikace a
kooperace v různých situacích
morální rozvoj
– cvičení zaujímání hodnotových postojů
a rozhodovacích dovedností
– dovednosti pro řešení problémů
v mezilidských vztazích

–

dopad vlastního jednání a chování
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7.

8.

9
neznámými lidmi, bezpečný pohyb
v rizikovém prostředí, nebezpečí
komunikace prostřednictvím
elektronických médií, sebeochrana a
vzájemná pomoc rizikových situacích
a v situacích ohrožení
- dodržování pravidel bezpečnosti a
ochrany zdraví – bezpečné prostředí
ve škole, ochrana zdraví při různých
činnostech, bezpečnost v dopravě,
rizika silniční a železniční dopravy,
vztahy mezi účastníky silničního
provozu vč. zvládání agresivity,
postup v případě dopravní nehody
(tísňové volání, zajištění bezpečnosti)

P
R
Ů
R
E
Z
O
V
Á
T
É
M
A
T

OSV
OSV








vede k porozumění sobě samému a
druhým
napomáhá k zvládání vlastního chování
přispívá
k
utváření
dobrých
mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni
rozvíjí základní dovednosti dobré
komunikace
a
k tomu
příslušné
vědomosti
utváří a rozvíjí základní dovednosti pro
spolupráci
umožňuje získat základní sociální
dovednosti pro řešení složitých situací
(např. konfliktů)








vede k porozumění sobě
samému
napomáhá zvládání vlastního
chování
přináší vědomost i týkající se
duševní hygieny
přispívá k utváření dobrých
mezilidských vztahů ve třídě a
mimo ni,
vede k porozumění sobě
samému a ostatním
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7.
A

8.



VDO







MEV






ENV

9
VDO
 vede k uvažování o problémech
v širších souvislostech
 vychovává k úctě k zákonu
 rozvíjí disciplinovanost
rozvíjí a podporuje
 rozvíjí a podporuje komunikativní
komunikativní
 argumentační schopnosti a
argumentační schopnosti a
dovednosti
dovednosti
 motivuje k ohleduplnosti a ochotě
motivuje k ohleduplnosti a
 pomáhat zejména slabším
ochotě
VMEGS
pomáhat zejména slabším
 upevňuje osvojování si vzorců
vede k otevřenému, aktivnímu,
chování evropského občana
zainteresovanému postoji v životě ENV
 přispívá k vnímání života jako
vychovává k úctě k zákonu
nejvyšší hodnoty
MV
vede k rozeznávání platnosti
 pomáhá
žákům
prostřednictvím
argumentů ve veřejné
informací vytvářet postoje tolerance a
respektu k odlišným sociokulturním
komunikaci

formuje studijní dovednosti
podporuje
dovednosti
a
přináší
vědomosti týkající se duševní hygieny

rozvíjí citlivost vůči stereotypům
v obsahu
médií
i
způsobu
zpracování mediálních sdělení
vede k uvědomování si hodnoty
vlastního života (zvláště volného
času) a odpovědnosti za jeho
naplnění

skupinám,
reflektovat
zázemí
příslušníků ostatních sociokulturních
skupin a uznávat je
 napomáhá žákům uvědomit si vlastní
identitu, být sám sebou, reflektovat
vlastní sociokulturní zázemí
 stimuluje, ovlivňuje a koriguje jednání a
hodnotový systém žáků, učí je vnímat
odlišnost jako příležitost k obohacení,
nikoli jako zdroj konfliktu
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7.

8.

9



přispívá k vnímání života jako
nejvyšší hodnoty
vede k uvědomování si
podmínek života a možnosti
jejich ohrožování

 pomáhá uvědomovat si neslučitelnost
rasové (náboženské či jiné) intolerance
s principy života v demokratické
společnosti
 vede k angažovanosti při potírání
projevů
intolerance,
xenofobie,
diskriminace a rasismu
 učí vnímat sebe sama jako občana, který
se aktivně spolupodílí na utváření
vztahu
společnosti
k minoritním
skupinám
MEV
 rozvíjí citlivost vůči stereotypům
v obsahu médií i způsobu zpracování
mediálních sdělení
 vede k uvědomování si hodnoty
vlastního života (zvláště volného
času) a odpovědnosti za jeho
naplnění
 rozvíjí citlivost vůči předsudkům a
zjednodušujícím
soudům
o
společnosti (zejména o menšinách) i
jednotlivci
 napomáhá k uvědomění si možnosti
svobodného vyjádření vlastních
postojů a odpovědnosti za způsob
jeho formulování a prezentace

260

ŠVP – Škola poznávání a aktivního zdravého pohybu
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace
IV. 8.2.

Tělesná výchova

IV. 8.2.0.

Charakteristika předmětu tělesná výchova – 1. stupeň:

Obsahové, časové a organizační vymezení






Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:
1.ročník 2
hodiny týdně
2.ročník 2
hodiny týdně
3 ročník 2+0,5 disponibilní hodina týdně v době plavání
4. ročník 2
hodiny týdně
5.ročník 2
hodiny týdně

Předmět tělesná výchova je tvořen těmito tematickými okruhy:




činnosti ovlivňující zdraví – hygiena, bezpečnost v Tv a sportu, kompenzační, relaxační, vyrovnávací cvičení, plavání
činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností – průpravná, kondiční, koordinační cvičení, gymnastika, atletika
činnosti podporující pohybové učení – tvořivá cvičení, pohybové hry, sportovní hry, rytmické činnosti s hudbou, tanec, bruslení

Vzdělávání v tomto předmětu:









rozšiřuje okruh pohybových her žáků
umožňuje žákům zdokonalovat držení těla, rozvíjet své pohybové schopnosti a dovednosti
seznamuje žáky s různým sportovním náčiním a nářadím
buduje u žáků pozitivní vztah k pohybu a vede žáky k péči o své tělo
vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti
buduje jednání v duchu fair play a vede žáky ke vzájemné toleranci a schopnosti domluvit se
rozšiřuje slovní zásobu žáků o názvosloví
vede žáka k sebepoznání
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Vyučovací předmět tělesná výchova je ve 2.a 3.ročníku posílena o 1 disponibilní hodinu. Tato hodina je použita na výuku plavání, která probíhá na
plaveckém bazéně Deja v Karviné v rozsahu 20ti hodin. V době, kdy plavání není uskutečňováno, je hodina ve 2.i 3.ročníku použita k posílení předmětu
Prvouka. Zde je pak také prostor pro realizaci vycházek, miniprojektů a ekopokusů. Tělesná výchova je mezipředmětově propojena s hudební výchovou.

V předmětu se realizují tématické okruhy těchto průřezových témat:






osobnostní a sociální výchova ( OSV )
multikulturní výchova ( MV )
enviromentální výchova ( EVVO )
mediální výchova ( MEV )
etická výchova ( EtV )

Formy realizace tohoto předmětu
Předmět je realizován ve školní tělocvičně, na školním hřišti – s umělohmotným povrchem, škvárové, ve volné přírodě, také formou cvičení v
přírodě. Ve 2. a 3. ročníku pak také na plaveckém bazénu Deja. Žáci se v průběhu školního roku zúčastňují různých sportovních klání na úrovni školy i
města. Např. Macdonald cup, zimní všestrannost, Sálová kopaná, Vybíjená, Atletický trojboj. Škola 1x ročně organizuje bruslení na zimním stadionu. Napříč
vyučováním jsou zařazovány tělovýchovné chvilky. V rámci turistiky třídní učitelé organizují školní výlety do blízkého okolí, např. Beskydy. Vzhledem
k počtu žáků ve třídách nedochází k jejich dělení na skupiny.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení









Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu učitel – žák, žák – žák
Učitel dodržuje přestávky a vyuč.hodiny, dává žákům prostor k regeneraci sil
Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů
Učitel důsledně dbá plnění zadaných úkolů
Učitel je žákům partnerem
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi o svých chybách, hledání cest nápravy
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel dává žákům k dispozici širokou škálu informačních zdrojů dle možností školy
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Kompetence k řešení problémů









Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi o svých chybách, hledání cest nápravy
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel vede žáky k aktivnímu vyhledávání problému, jeho pojmenování a k odhalení cesty řešení
Učitel vede žáky k otevřené diskusi k problému a k plné odpovědnosti za jeho řešení
Učitel vede žáky k soustavnému sebevzdělávání se
Učitel rozvíjí u žáků strategické myšlení
Učitel dává prostor pro práci samostatnou, ve dvojích i skupinách, nebrání žákům ve vzájemné pomoci

Kompetence komunikativní




Učitel je žákům partnerem a vede je k otevřené diskusi - naslouchání
Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů

Kompetence sociální a personální









Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel zařazuje různé formy organizace práce – dvojice, skupina, třída
Učitel důsledně oslovuje všechny žáky jmény a vyžaduje toto oslovování i od žáků
Učitel po ukončení činnosti vždy vyhodnotí její průběh, chování žáků
Učitel dává žákům prostor k prezentaci svých schopností a dovedností – hra na hudební nástroj apod.
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi
Učitel je žákům partnerem
Učitel společně s žáky buduje ve třídě pozitivně naladěnou atmosféru a vytváří esteticky hodnotné prostředí

Kompetence občanské





Učitel organizuje návštěvy kulturních památek a výlety
Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi
Učitel je žákům partnerem
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Učitel důsledně oslovuje všechny žáky jmény a vyžaduje toto oslovování i od žáků
Učitel ve spolupráci s žáky vypracovává pravidla komunikace ve třídě a důsledně vyžaduje jejich dodržování, pravidla jsou vyvěšená na viditelném
místě
Učitel společně s žáky buduje ve třídě pozitivně naladěnou atmosféru a vytváří esteticky hodnotné prostředí
Učitel pružně reaguje na negativní projevy chování ve třídě a pozitivní projevy vyzdvihuje
Učitel důsledně vyžaduje nápravu škod, které žák úmyslně způsobí druhé osobě a omluvu

Kompetence pracovní








Učitel dává žákům prostor k prezentaci svých schopností a dovedností, zadává dobrovolné úkoly
Učitel vyžaduje po žákovi zhodnocení své práce i ostatních spolužáků
Učitel důsledně vyžaduje dodržování pravidel bezpečného chování
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel důsledně dbá plnění zadaných úkolů
Učitel zařazuje různé formy práce a v různém prostředí
Učitel dává prostor pro práci samostatnou, ve dvojicích i skupinách, nebrání žákům ve vzájemné pomoci

IV. 8.2.0.

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň:

Obsahové, časové a organizační vymezení
ročník
hodinová dotace
hodinová dotace třídy s rozšířenou výukou Tv

VI.
2
2+1

VII.
2
2+1

VIII.
2
2+1

IX.
2
2+1

Vzdělávání v tomto předmětu:
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směřuje k poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
rozvíjí umění užívat názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka
podporuje žáka v úsilí o zlepšení jeho tělesné zdatnosti
podporuje schopnost vést správnou taktiku vedoucí k úspěchu v týmových i individuálních sportech
vede žáky k uplatňování vhodného a bezpečného chování v různých typech sportovišť
směřuje k zvládnutí osvojovaných pohybových dovedností žákem
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rozvíjí umění zorganizovat a řídit pohybovou činnost na úrovni třídy
podporuje žáka v jednání v duchu fair play a v pochopení nutnosti dodržování pravidel her a soutěží
Vyučovací předmět Tělesná výchova je úzce spjat s vyučovacím předmětem Výchova ke zdraví. V předmětu se realizují tyto tematické okruhy :
• zdravý způsob života a péče o zdraví
• rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
a tato průřezová témata :
 osobnostní a sociální výchova ( OSV )
 výchova demokratického občana ( VDO )

Formy realizace tohoto předmětu
Předmět je realizován především v několika typech sportovišť školy – tělocvičně a dvou venkovních víceúčelových hřišť s umělým povrchem. Žáci
tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy využívají dále házenkářskou halu oddílu HCB Karviná , sezónně se využívá rovněž plavecký bazén a areál
sjezdového lyžování Soláň.
Žákům je nabízena možnost práce ve sportovních kroužcích míčových her, zaměřených na basketbal dívek a chlapců druhého stupně a florbal chlapců. Na
prvním stupni pracuje kroužek házené chlapců.
Škola pořádá školní kola soutěží v míčových hrách – basketbalu, florbalu, kopané a také ve skoku vysokém a samostatné atletické přebory školy.
Řada žáků reprezentuje školu v městských a vyšších soutěžích.
Škola pořádá lyžařské (a snowboardové) výchovně-vzdělávací zájezdy, Sportovně turistické kurzy, a to jak v rámci České republiky, tak ve formě
Zahraničních výjezdů. Zahraniční výjezdy se uskutečňují také jako forma realizace jiných předmětů.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení







Učitel předkládá žákům různé způsoby osvojování si učiva
Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu učitel – žák, žák – žák
Učitel dodržuje přestávky a vyuč.hodiny, dává žákům prostor k regeneraci sil
Učitel důsledně dbá plnění zadaných úkolů
Učitel dbá na propojení získaných vědomostí s praktickým životem
Učitel je žákům partnerem
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Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel dává žákům k dispozici širokou škálu informačních zdrojů dle možností školy

Kompetence k řešení problémů





Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů
Učitel vede žáky k soustavnému sebevzdělávání se
Učitel rozvíjí u žáků strategické myšlení
Učitel dává prostor pro práci samostatnou, ve dvojích i skupinách, nebrání žákům ve vzájemné pomoci

Kompetence komunikativní





Učitel je žákům partnerem a vede je k otevřené diskusi - naslouchání
Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel vede žáky k využívání různých informačních zdrojů
Učitel rozvíjí u žáků kultivovaný projev důsledným opravováním a napomínáním

Kompetence sociální a personální







Učitel zařazuje různé formy organizace práce – dvojice, skupina, třída
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi
Učitel společně s žáky buduje ve třídě pozitivně naladěnou atmosféru a vytváří esteticky hodnotné prostředí
Učitel důsledně oslovuje všechny žáky jmény a vyžaduje toto oslovování i od žáků
Učitel po ukončení činnosti vždy vyhodnotí její průběh, chování žáků
Učitel dává žákům prostor k prezentaci svých schopností a dovedností

Kompetence občanské





Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi
Učitel pružně reaguje na negativní projevy chování ve třídě a pozitivní projevy vyzdvihuje
Učitel důsledně vyžaduje nápravu škod, které žák úmyslně způsobí druhé osobě a omluvu
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Kompetence pracovní








Učitel důsledně vyžaduje dodržování pravidel bezpečného chování
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel důsledně dbá na plnění zadaných úkolů
Učitel zařazuje různé formy práce a v různém prostředí
Učitel dává prostor pro práci samostatnou, ve dvojicích i skupinách, nebrání žákům ve vzájemné pomoci
Učitel dává žákům prostor k prezentaci svých schopností a dovedností, zadává dobrovolné úkoly
Učitel prezentuje práci žáků v prostorách třídy i školy
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UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

IV. 8.2.1.

Učební osnovy předmětu tělesná výchova

1.
Poznává význam tělesné zdatnosti pro zdraví

2.
Rozvíjí základní pohybové
dovednosti

3.
Spojuje pravidelnou každodenní
pohybovou činnost se zdravím a
využívá nabízené příležitosti

4.
Podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu

Význam pohybu pro zdraví
Protahovací, napínací cviky
Správné držení těla
OSV: rozvoj pohybových reakcí
na zrakové podněty

Rozcvičky, strečink, cviky pro
zahřátí a uvolnění
Správné držení těla
OSV:seberegulace - vůle, stanovování osobních cílů.

Rozvoj zdatnosti, dovedností,
regenerace

Průpravná, kondiční, kompenzační
a relaxační cvičení

OSV: sebepoznání

OSV: cvičení sebekontroly
využití volného času - zdravý
životní styl

OSV: Rozvoj pohybové paměti

Seznamuje se s jednoduchými
pohybovými činnostmi

Zvládá jednoduché pohybové
činnosti

Zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohyb.
činnosti, usiluje o jejich zlepšení

Zná cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti

Zařazuje do pohybového režimu
korektivní cvičení

Pohybové hry, základy atletiky,
základy gymnastiky

Pohybové hry, základy atletiky,
základy gymnastiky

Pohybové hry, základy atletiky,
základy gymnastiky

Pohybové hry, základy atletiky,
základy gymnastiky

Pohybové hry, základy atletiky,
základy gymnastiky

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

OSV: rozvoj pozornosti a kreativity

UČIVO
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5.
Podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu,uplatňuje kondičně zaměřené činnosti,zlepšuje
svou zdatnost
Průpravná, kondiční, kompenzační
a relaxační cvičení

OSV: seberegulace, sebeorganiOSV: rozvoj pozornosti, spoluprázace, cvič.vůle, plánování osobních ce při hrách, kreativita při hře a
cílů
rytmické gymnastice

OSV: Sebeovládání při hrách a
soutěžích

Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí, adekvátně reaguje v
situaci úrazu spolužáka
Bezpečnost při pohybových
činnostech a hygiena
První pomoc

Seznamuje se se zásadami bezpečného pohybu a hygieny při
sportování

Osvojuje si zásady bezpečného
pohybu a hygieny a dodržuje je

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohyb. činnostech
ve známých prostorách školy

Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí

Hygiena a bezpečnost

Hygiena a bezpečnost

Hygiena a bezpečnost

Hygiena, bezpečnost, první pomoc
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2.

UČIV
O

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

1.
OSV: plánování osobních cílů

Spolupracuje při kolektivních hrách Spolupracuje při kolektivních
činnostech a soutěžích

3.
EVVO: dodržování pitného režimu
při sportovních aktivitách, vhodné
prostředí pro sport a rekreaci

4.
EtV: Prosociální chování

5.
OSV: Chápání pohybu jako radosti a pozitivní věci pro zdraví
EtV: Prosociální chování

Spolupracuje při jednoduchých
týmových pohybových činnostech
a soutěžích

Zorganizuje nenáročné pohybové
činnosti na úrovni třídy

Zorganizuje nenáročné pohybové
činnosti a soutěže na úrovni třídy

Sportovní hry, spolupráce ve hře,
utkání podle pravidel

Sportovní hry, spolupráce ve hře,
utkání podle pravidel

OSV: psychohygiena: chápání
pohybu jako pozitivní věc pro
zdraví a mé tělo
EtV: Zvládnutí soutěživosti
Reaguje na základní pokyny a
povely k osvojované činnosti a její
organizaci

OSV: kreativita, komunikace se
spoluhráči, sebeovládání, fair play
EtV: Zvládnutí agresivity a
soutěživosti
Zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové
dovednosti

Pořadová cvičení

Pořadová cvičení

OSV: Rozvoj herní kreativity,
vzájemné poznávání se
EtV: Zvládnutí agresivity a
soutěživosti
Zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové
dovednosti, vytváří varianty osvojených pohybových her
Pořadová cvičení

Pohybové hry

Pohybové hry, základy sportovních Pohybové a sportovní hry
her

OSV: mezilidské vztahy mezi
spoluhráči
VDO: vztah k jinému spoluhráči
EtV: Pozitivní hodnocení druhých
Učí se reagovat na základní
pokyny, signály a gesta učitele

OSV: Kooperace a kompetice podřízení se a vedení ve skupině.
EtV: Sociální empatie

Pořadová cvičení

Pořadová cvičení

Umí reagovat na základní pokyny,
signály a gesta učitele

OSV: komunikace, seznamování
s verbální a nonverbální komunikací
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OSV: komunikace, rozvoj slovní
OSV: rozvoj pohybových reakcí
zásoby při komunikaci ve sportovní na sluchové a zrakové podněty
terminologii

OSV: Pozitivní naladění mysli

Snaží se hodnotit své pohybové
projevy

Jedoduchým způsobem hodnotí
své pohyb. Přednosti a nedostky,
pomocí učitele je napravuje

Hodnotí svou i spolužákovu pohyb. Reaguje na pokyny k vlastnímu
aktivitu, odhaluje a popisuje nedo- provedení pohybové činnosti
statky

Jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka

Pohybová aktivita a její hodnocení

Pohybové činnosti a jejich hodnocení

Hodnocení a sebehodnocení
výkonu

Hodnocení výkonu, co se povedlo,
nepovedlo

Sebehodnocení výkonu, oprava a
vylepšování výkonu
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OSV: sebepoznání - pohybové
možnosti

2.
MUV: Kulturní diference - člověk
jako nedílná jednota těla i ducha.

3.
OSV: psychohygiena - vyrovnává
se s problémy pohybových vloh
v rámci třídního kllektivu

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

1.

5.

OSV: cvičení vůle, sebepoznání

OSV: Hledání, co jsem mohl udělat lépe, povzbuzení

Jedná v duchu fair play, pozná a
označí přestupky proti pravidlům

Jedná v duchu fair play,dodržuje
pravidla her a soutěží, respektuje
při pohyb. činnostech opačné

UČIVO

pohlaví
Pravidla her a soutěží

PT
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

UČIVO
PT
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

UČIV
O

4.
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Učí se pojmenovat nářadí a náčiní,
učí se názvy cviků

Umí pojmenovat nářadí a náčiní,
užívá názvy cviků a činností

Zná a užívá základní tělocvičné
pojmy

Základní pojmy

Základní pojmy, smluvené povely,
signály, znamení, gesta

Základní názvosloví, názvy nářadí,
náčiní
OSV: chápání gest učitele jako
rozhodčího

Základní pravidla her-vybíjená,
přehazovaná, malá kopaná
Chování při kolektivních hrách
OSV: rozvoj dovedností zapamato- OSV: Uznání porážky, autority
vání pravidel her
EtV: Sebeovládání
EtV: Sebeovládání
Užívá základní osvojované těloUžívá základní osvojované tělocvičné názvosloví
cvičné názvosloví, cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu
cvičení
Znalost a užívání osvojovaných
Aktivní znalost osvojovaných
pojmů
pojmů, cvičení gymnastické
sestavy dle nákresu
OSV: komunikace, rozvoj slovní
OSV: Rozvoj sportovní terminolozásoby - terminologie
gie
Změří pod vedením učitele zákl.
pohybové výkony a porovná je s
předchozími výsledky

Změří základní pohybové výkony
a porovná je s předchozími výsledky

Zaznamenání údajů o pohybových
výkonech

Zaznamenání údajů o pohybových
výkonech a porozumění jim
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2.

3.

4.

5.

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

1.
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Seznamuje se se sportovním
životem školy

Snaží se o zapojení do sportovního
života školy

Zapojuje se do sportovního života
školy

Získává potřebné informace o
sportovních aktivitách ve škole,
v okolí bydliště

Návštěva soutěží, kroužků

Soutěže, kroužky

Soutěže, kroužky

Zapojení do soutěží, do kroužků
ve škole i mimo ni

OSV: morální rozvoj - seznamování se s fair play
EGS: prohlubování zájmu žáků
o sport
Poznává radost z pohybu s hudebním doprovodem

MEV: Vliv médií ve společnosti školní časopis, sportoví noviny.

OSV: kooperace a kompetice spolupráce při hrách, neprosazovat
jen sebe, fair play

Raduje se z pohybu s hudebním
doprovodem

Ví, že cvičení s hudbou přináší
radost

Zvládá estetické držení těla, umí
pohybově vyjádřit jednoduchou
melodii

Orientuje se v informačních zdrojích o pohyb. aktivitách a sportovních akcích ve škole, získává potřebné informace o sportu
Pojmy MS,ME,OH, sledování
velkých sport. událostí, sportovní
život školy
MEV: Vnímání a tvorba medial.
sdělení
EGS: Rozvoj zájmu o sport v
Evropě
Ví, že cvičení s hudbou má své
zdravotní a relaxační účinky na
organismus

Jednoducé tanečky

Vyjádření melodie pohybem

Vnímání a prožívání rytmu

Vyjádření hudby pohybem,
příprava rozcvičky na hudbu

Základy aerobiku a cvičení s
hudbou

OSV: kreativita při pohybových
dovednostech
Seznamuje se s turistikou

OSV: Cvičení dovedností zapamatování.
Ví, že turistika a pobyt v přírodě
patří k nejzdravějším pohybovým
aktivitám

OSV: kreativita - vyjádření hudby
pohybem
Umí se připravit na turistickou
akci, zvládá základní techniku
chůze

OSV: kreativita - vyjádření hudby
pohybem
Zvládá základní pohyb v mírně
náročném terénu i se zátěží

OSV: Vyjádření hudby pohybem

Cvičení v přírodě, školní výlet
První pomoc při drobných poraněních
EVVO: vztah člověka k prostředí,
ochrana život.prostř.

Cvičení v přírodě, školní výlet
Elementární ochrana přírody

Cvičení v přírodě, školní výlet
Osobní lékárnička, základy
ochrany přírody
EVVO: využití nškterých ekosystémů při výuce Tv, neničit při

Cvičení v přírodě, školní výlet
První pomoc při úrazech, příprava
ohniště
EVVO: sporotovní aktivity v
přírodě

Cvičení v přírodě, školní výlet
První pomoc, čtení z mapy, příprava pochodové trasy
EV: Využívání některých ekosystémů při výuce Tv

Dovede spojit turistiku s další
pohybovou a poznávací činností
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1.

2.

UČIV
O

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

Ví, jaké jsou zásady hygieny a
bezpečnosti při plavání, uplatňuje
je za pomocí učitele a rodičů

Plavecký výcvik

4.

5.

Uvědomuje si nebezpečí plavání
v neznámé vodě a přeceňování
vlastních sil

Zvládá jeden plavecký styl, nebojí
se vody, uplave až 100 m

Plavecký výcvik

Návštěva bazénu, cvičení v přírodě

PT

Plavecký výcvik

3.
tom přírodu
Ví, že plavání je jedna z nejzdravějších pohybových činností
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Předmět tělesná výchova je na 1.stupni dále rozvíjen nepovinným předmětem „Zájmová tělesná výchova“, který navazuje na cíle předmětu Tv.
IV. 8.2.1

O
Č
E
K
Á
V
A
N
É

V
Ý

Učební osnovy předmětu tělesná výchova
6.
7.

8.

9.

zvládá osvojované pohybové
dovednosti a tvořivě je aplikuje ve
hře, soutěži, rekreačních činnostech
dohodne se na spolupráci a
jednoduché taktice vedoucí
k úspěchu družstva i jednotlivce

rozvíjí a zvládá osvojované pohybové
dovednosti, tvořivě je aplikuje ve hře,
soutěži a volnočasových aktivitách

permanentně rozvíjí zvládnuté
pohybové činnosti, tvořivě je
aplikuje ve hře,soutěži a
rekreačních činnostech

dále rozvíjí a upevňuje zvládané
pohybové činnosti, tvořivě je
aplikuje ve hře, soutěži rekreačních
činnostech

užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence i diváka

aktivně vstupuje do organizace
svého pohybového režimu

aktivně vstupuje do organizace
svého pohybového režimu
pohybové činnosti zařazuje
pravidelně a s konkrétním účelem

zorganizuje nenáročnou pohybovou
činnost ns úrovni třídy

užívá osvojované názvosloví na
úrovni, žáka, rozhodčího, diváka,
čtenáře

užívá osvojované názvosloví na
úrovni cvičence

naplňuje základní olympijské myšlenky,
pomoc handicapovaným a čestné
soupeření

jedná v duchu fair play, dodržuje
pravidla her a soutěží

uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování

rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti

seznámí se a zvládá nové a
netradiční pohybové aktivity
samostatně se připraví před
pohybovou činností
usiluje o zlepšení své fyzické
zdatnosti

usiluje o zlepšení své tělesné
zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program
posoudí provedené pohybové
činnosti, označí nedostatky a jejich
příčiny
seznámí se s dalšími netradičními
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6.
S
T
U
P
Y

zvládá měření základních
pohybových výkonů

Seznámí se se zásadami zdravého
stravování

U

V

8.

zpracuje naměřená data o pohybových
činnostech a podílí se na jejich
prezentaci

usiluje o zdokonalení techniky
jednotlivých disciplin a sportů
předvídá možná nebezpečí úrazu a
předchází jim

9.
pohybovými činnostmi
podílí se na organizaci turnajů a
závodů na úrovni školy
zapojuje se do školních soutěží, do
reprezentace školy ve vyšších
soutěžích, dovede ocenit výsledky
třídní a školní reprezentace
prohlubuje své znalosti o zásadách
zdravého stravování

Ovládá zásady zdravého stravování

umí se zdravě stravovat

Seznámí se se zásadami osobní a
intimní hygieny

Zná zásady osobní a intimní hygieny

dodržuje zásady osobní a intimní
hygieny

prohlubuje své znalosti osobní a
intimní hygieny

Seznámí se se zásadamí zdravého
režimu dne

Ovládá zásady zdravého denního
režimu

dodržuje zásady zdravého režimu
dne

prohlubuje své znalosti o zdravém
režimu dne

Seznámí se se zásadami obrany
proti zneužívání a jinému násilí

Ovládá zásady ochrany proti
zneužívání a jinému násilí

umí se bránit proti zneužívání a
jiným formám násilí

Atletika
Rychlý běh – 60m, štafetový běh,
vytrvalostní běh na dráze (1500m) i
v terénu, hod míčkem , vrh koulí,
skok daleký a vysoký

Atletika
Rychlý běh – 60m, 200m, štafetový
běh, vytrvalostní běh na
dráze(1500m) a v terénu, vrh koulí,
hod míčkem a granátem, skok
daleký a vysoký

prohlubuje své znalosti a
schopnosti ochrany proti zneužívání
a jiným formám násilí
Atletika
Rychlý běh – 60m, 200m, 4x 60m,
vytrvalostní běh na dráze (1500m) a
v terénu, skok daleký, vysoký,
trojskok, hod míčkem, granátem,
vrh koulí

Atletika
Nízký start, sprint, vytrvalostní
běh na dráze i v terénu , skok
daleký, skok vysoký, hod
kriketovým míčkem

Č
I

7.
role hráče, rozhodčího, diváka
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Sportovní hry
kopaná, florbal, basketbal – herní
činnosti jednotlivce i družstva,
utkání dle pravidel

Sportovní hry
Basketbal, florbal, kopaná, softbal –
Sportovní hry
herní činnosti jednotlivce a
Basketbal, kopaná, florbal, softbal,
družstva, pravidla a řízení
házená, odbíjená . herní činnosti

Sportovní hry
Kopaná, basketbal, florbal,
odbíjená, softbal – herní činnosti
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6.

7.
sportovních her

O

8.
jednotlivce i družstva, taktika hry,
řízení hry

9.
týmu a jednotlivce, taktika a řízení
hry

Gymnastika
Akrobacie – stoj na rukou, na
hlavě, kotoul vzad do zášvihu,
přemet stranou
Přeskok – roznožka – bedna na dél,
kotoul letmo
Hrazda – výmyk, přešvihy, podmet,
toč vzad
Šplh na tyči, na laně

Gymnastika
Akrobacie – stoj na rukou do
kotoulu, kotoul letmo,přemet
stranou
Hrazda – přešvihy, toč vzad,
Kruhy – komíhání, svis střemhlav
Přeskok – bedna na dél, skrčka přes
bednu
Šplh na tyči, na laně
Kondiční cvičení

Gymnastika
Akrobacie- kotoul vpřed, vzad, stoj
na hlavě, přemet stranou
Přeskok – roznožka
Hrazda – výmyk, podmet
Šplh na tyči

Gymnastika
Akrobacie – kotoul vzad, stoj o
ramenou, na hlavě, na rukou,
přemet stranou
Přeskok – roznožka a skrčka přes
kozu, kotoul letmo
Hrazda- výmyk, podmet, přešvihy
ve vzporu
Šplh na tyči, na laně

Cvičení s náčiním
– plné míče, tyče, švihadla,
žebřiny, překážková dráha

Cvičení na nářadí
– žebřiny, švédská bedna

Cvičení s náčiním

Kondiční cvičení – kruhový
trénink, překážková dráha

Kondiční cvičení – kruhový trénink

Netradiční sporty – ragby, ringo

Pohybové hry a netradiční aktivity
Netradiční aktivity – ringo,
„holomajzna „ , ragby
Turistika a pobyt v přírodě
- přesun do terénu, základy
orientačního běhu a táboření

Kompenzační a vyrovnávací
cvičení
Hygiena a bezpečnost při
pohybových činnostech

Lyžování
Technika sjezdového lyžování a
běhu na lyžích, technika
snowboardingu

Lyžování
Technika sjezdového a běžeckého
lyžování, snowboarding

Lyžování
Technika sjezdového a běžeckého
lyžování, snowboarding
Historie a současnost sportu
,historie olympijských her,
Měření, evidence a prezentace
výkonů a výsledků

První pomoc zraněnému
Vyrovnávací a relaxační cvičení
Historie a současnost olympijských
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Měření výkonů, evidence,
prezentace výsledků
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9.

her
Komunikace v tělesné výchověnázvosloví, signály, povely

P
R
U
Ř
E
Z
O
V
Á

T
É
M
A
T
A

OSV
přispívá k utváření dobrých
mezilidských vztahů

Pravidla osvojovaných pohybových
činností

OSV
vede k uvědomování si hodnoty
různosti lidí
vede k uvědomování si hodnoty
zdraví
přispívá k utváření dobrých
mezilidských vztahů
napomáhá primární prevenci
sociálně patologických jevů

OSV
vede k uvědomování si hodnoty
pomoci
vede k uvědomování si hodnoty
různosti lidí
přispívá k utváření dobrých
mezilidských vztahů

OSV
vede k uvědomování si hodnoty
pomoci
vede k uvědomování si hodnoty
různosti lidí
přispívá k utváření dobrých
mezilidských vztahů

VDO
vede k pochopení významu
pravidel a zákonů
rozvíjí disciplinovanost

VDO
vede k pochopení významu
pravidel a zákonů
rozvíjí disciplinovanost

VDO
vede k pochopení významu
pravidel a zákonů
rozvíjí disciplinovanost

VDO
vede k pochopení významu
pravidel a zákonů
rozvíjí disciplinovanost

MKV
učí žáky komunikovat a žít ve
skupině s příslušníky odlišných
sociokulturních skupin

MKV
učí žáky komunikovat a žít ve
skupině s příslušníky odlišných
sociokulturních skupin

MKV
učí žáky komunikovat a žít ve
skupině s příslušníky odlišných
sociálně- kulturních skupin

MKV
učí žáky komunikovat a žít ve
skupině s příslušníky odlišných
sociálněkulturních skupin

učí žáky uvědomovat si možné
dopady svých verbálních i
neverbálních projevů a nést za ně
odpovědnost

učí žáky uvědomovat si možné
dopady svých verbálních i
neverbálních projevů a nést za ně
odpovědnost

učí žáky uvědomovat si možné
dopady svých verbálních i
neverbálních projevů a nést za ně
odpovědnost

učí žáky uvědomovat si možné
dopady svých verbálních i
neverbálních projevů a nést za ně
odpovědnost

vede k uvědomování si hodnoty
různosti lidí
vede k uvědomování si hodnoty
pomoci
napomáhá primární prevenci
sociálně patologických jevů
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9.

EVVO
přispívá k vnímání života jako
nejvyšší hodnoty
přispívá k utváření zdravého
životního stylu

EVVO
přispívá k vnímání života jako
nejvyšší hodnoty
přispívá k utváření zdravého
životního stylu

EVVO
přispívá k vnímání života jako
nejvyšší hodnoty
přispívá k utváření zdravého
životního stylu

MV
přispívá k využívání vlastních
schopností v týmové práci

MV
přispívá k využívání vlastních
schopností v týmové práci

MV
přispívá k využívání vlastních
schopností v týmové práci

MV
přispívá k využívání vlastních
schopností v týmové práci

přispívá ke schopnosti přizpůsobit
vlastní činnost potřebám týmu

přispívá ke schopnosti přizpůsobit
vlastní činnost potřebám týmu

přispívá ke schopnosti přizpůsobit
vlastní činnost potřebám týmu

přispívá ke schopnosti přizpůsobit
vlastní činnost potřebám týmu

EtV
Zvládání agresivity a soutěživosti

EtV
Pozitivní hodnocení druhých

EtV
Zvládání agresivity a soutěživosti,
pozitivní hodnocení druhých

EtV
Pozitivní hodnocení druhých,
sociální empatie

přispívá k utváření zdravého
životního stylu

Předmět tělesná výchova je na druhém stupni posílen volitelným předmětem „Zájmová tělesná výchova“, který dále rozvíjí cíle Tv v návaznosti na házenou
( jsme škola s rozšířenou výukou Tv ).
IV. 8.2.2

Učební osnovy předmětu tělesná výchova - házená

6.
Klade důraz na všestrannost
sportovní přípravy

7.
Klade důraz na všestrannost
sportovní přípravy

8.
Klade důraz na všestrannost
sportovní přípravy

9.
Klade důraz na všestrannost
sportovní přípravy
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6.
Zabezpečuje všestranný rozvoj
osobnosti

7.
Zabezpečuje všestranný rozvoj
osobnosti

8.
Zabezpečuje všestranný rozvoj
osobnosti

9.
Zabezpečuje všestranný rozvoj
osobnosti

Učí se herním dovednostem,
správně pojmenuje a prakticky
předvede HČJ

Rozvíjí herní dovednosti, správně
pojmenuje a prakticky předvede
HČJ

Nadále rozvíjí herní dovednosti,
správně pojmenuje a prakticky
předvede HČJ

Zdokonaluje herní dovednosti,
správně pojmenuje a prakticky
předvede HČJ

Učí se správně pojmenovat a
předvede herní kombinace a
systémy

Rozvíjí ,správně pojmenuje a
předvede herní kombinace a
systémy

Nadále rozvíjí ,správně pojmenuje a Zdokonaluje ,správně pojmenuje a
předvede herní kombinace a
předvede herní kombinace a
systémy
systémy

Položí základy v pohybové činnosti
kondiční přípravy (síla, rychlost,
vytrvalost, koordinace)

Zdokonaluje v pohybové činnosti
kondiční přípravu (síla, rychlost,
vytrvalost, koordinace)

Nadále rozvíjí v pohybové činnosti
kondiční přípravu (síla, rychlost,
vytrvalost, koordinace)

Upřednostňuje v pohybové činnosti
kondiční přípravu (síla, rychlost,
vytrvalost, koordinace)

Získává základy techniky a taktiky,
uplatňuje pravidla hry, hygienu a
bezpečné chování ve sportovní
přípravě i mimo ni

Získává základy techniky a taktiky,
uplatňuje pravidla hry, hygienu a
bezpečné chování ve sportovní
přípravě i mimo ni

Zdokonaluje základy techniky a
taktiky, uplatňuje pravidla hry,
hygienu a bezpečné chování ve
sportovní přípravě i mimo ni

Zdokonaluje základy techniky a
taktiky, uplatňuje pravidla hry,
hygienu a bezpečné chování ve
sportovní přípravě i mimo ni

Získává vlastnosti jako je vytrvalost Získává vlastnosti jako je
a sebeovládání, svým postojem
statečnost,vytrvalost a
přispívá k formovaní sebe samého. sebeovládání, svým postojem
získává roli v rámci postu hráče.

Zdokonaluje vlastnosti jako je
statečnost,vytrvalost a
sebeovládání. Svým postojem
získává postavení v kolektivu .

Zdokonaluje vlastnosti jako je
zodpovědnost a samostatnost.
Svým postojem přispívá k
formovaní hráčského kolektivu a
prohlubuje kohezi družstva/třídy

Šetrně zachází s erárními i
Šetrně zachází s erárními i
vlastními
sportovními pomůckami a
vlastními sportovními pomůckami a
vybavením sportovišť/školy/třídy
vybavením sportovišť/školy/třídy
Učí se potřebu pohybu, úspěchu a
Rozvíjí potřebu pohybu, úspěchu a
soutěží.

Šetrně zachází s erárními i
vlastními sportovními pomůckami a
vybavením sportovišť/školy/třídy
Zdokonaluje potřebu pohybu,
úspěchu a soutěží

Šetrně zachází s erárními i
vlastními sportovními pomůckami a
vybavením sportovišť/školy/třídy
Uplatňuje potřebu pohybu, úspěchu
a soutěží
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soutěží
Orientuje se v informačních
zdrojích o sportovních akcích ve
škole , klubu a získává informace o
sportu-házené

Orientuje se v informačních
Orientuje se v informačních zdrojích zdrojích o sportovních akcích ve
o sportovních akcích ve škole , klubu škole , klubu a získává informace o
a získává informace o sportu-házené sportu-házené

Orientuje se v informačních
zdrojích o sportovních akcích ve
škole , klubu a získává informace o
sportu-házené

Seznámí se s ochranou před
přenosnými chorobami a úrazy

Ovládá zásady ochrany před
přenosnými chorabami a úrazy

Umí se chránit před přenosnými
chorabami a úrazy

Prohlubuje své znalosti o ochraně
před přenosnými chorobami a úrazy

Seznámí se s kompenzačními a
relaxačními technikami
k odstranění únavy

Zná kompenzační a relaxační techniky

Používá relaxační techniky
k odstranění únavy

Zvládá několik kompenzačních
technik

Ovládá rizika civilizačních chorob

Umí se bránit rizikům civilizačních
chorob

Prohlubuje své znalosti o rizicích
kompenzačních chorob

Seznámí se zásadami chování za
mimořádných událostí

Ovládá zásady chování za
mimořádných událostí

Umí se bezpečně chovat za
mimořádných událostí

Prohlubuje své znalosti chování za
mimořádných událostí

- pestrost cvičení
- atletika,gymnastika
- aerobic,doplňkové sporty

- pestrost cvičení
- atletika,gymnastika
- aerobic,doplňkové sporty

- pestrost cvičení
- atletika,gymnastika
-aerobic,doplňkové sporty

- pestrost cvičení
- atletika,gymnastika
- aerobic,doplňkové sporty

- testová baterie pohybových
schopnosti
- běh 2x15m, 30m driblink
- pětiskok, hod míčem, běh 10x20m
- cooper test
- herní výkon (úspěšnost střelby %)
- osvojit si základy techniky a
taktiky

- testová baterie pohybových
schopnosti
- běh 2x15m, 30m driblink
- pětiskok, hod míčem, běh 10x20m
- cooper test
- herní výkon (úspěšnost střelby %)
- rozvíjet schopnost tvořivého
jednání

- testová baterie pohybových
schopnosti
- běh 2x15m, 30m driblink
- pětiskok, hod míčem, běh 10x20m
- cooper test
- herní výkon (úspěšnost střelby %)
- zdokonalovat HČJ s vysokou
úrovní techniky

- testová baterie pohybových
schopnosti
- běh 2x15m, 30m driblink
- pětiskok, hod míčem, běh 10x20m
- cooper test
- herní výkon (úspěšnost střelby %)
- rozvíjí potřebu pohybu, soutěžení,
úspěchu

Seznámí se s riziky civilizačních
chorob
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- uvolnění s drženým míčem a bez
míče
- uplatnění dvojtaktu a trojtaktu
- střelba z křídla (větší úhel)
- střelba 7m hodu ( s pádem)
- střelba z prostoru pivotmana po
obrátce
- bránění hráče s míčem, jednoblok
- činnost brankáře (základy chytání)

- uvolnění s drženým míčem kolem
obránce
- zpracovat a přihrát míč v pohybu
- pohyb hráče bez míče
(start,změna směru)
- střelba vrchní jednoruč z místa
- střelba 7m hodu ze stoje
- návrat hráče z útoku do obrany
- činnost brankáře –chytání z postů

- uvolnění s drženým míčem
(otočením kolem vlastní osy)
- uplatnit střelbu ze země z běhu
- pohyb hráče bez míče ( únik)
- střelba spodní jednoruč (podstřel)
- střelba křídla v pádu
-získávání volného míče
- brankář –zachytávání protiútoku
- přihrávka za tělem a z výskoku

- uvolnění s drženým míčem při
klamavé činnosti
- přihrávka spodní z boku
- střelba s výklonem ze země
- střelba vrchní jednoruč z místa
- střelba pivotmana v letu
- zběhnutí křídla, spojky do 2.PI
- brankář –založení 2.vlny
- brankáře-dosažení branky
přes celé hřiště výhozem
- hra pivotmana-postavení čelní a
boční clony

- kombinace založená a přeběhnutí
a clonění
- rychlý útok skupiny hráčů (2-3)
- obranná kombinace přebíráni,
zajišťování
-obranný systém 1:0:5
- útočnou kombinaci (2:1,2:2)
- rychlý útok brankář-hráč

- obranná kombinace-zajišťování
- útočná kombinace „hoď a běž“
- obranná kombinace přebíráni
- obranný systém 0:6
- útočný systém s jedním pivotem
- útočná kombinace 3:2, 3:3
- rychlý útok skupiny hráčů (l.vlna)

- obranná kombinace-víceblok
- útočná kombinace 4:3, 5:4
- obranná kombinace proklouzávaní
- obranný systém 1:5 (ruská obr.)
- útočný systém s jedním stálým
pivotem a s jedním vbíhajícím
pivotem
- rychlý útok (2.vlna)

- postupný útok s jedním ,dvěma PI
- útočná kombinace při početní
převaze
- útočná kombinace při osobní
obraně LS,SS
-obranný systém 1+5
- rychlý útok skupiny hráčů (2.vlna

- úpolové hry, kliky,shyby, cvičení
s plnými míči
- běžecká cvičení, štafety
- pohybové hry vytrvalostního
charakteru
- poskoky, skoky (švihadla,
překážky)
- překážkové dráhy, doplňkové

- úpolové hry, kliky,shyby, cvičení
s plnými míči
- běžecká cvičení, štafety
- pohybové hry vytrvalostního
charakteru
- poskoky, skoky (švihadla,
překážky)
- překážkové dráhy, doplňkové

- úpolové hry, kliky,shyby, cvičení
s plnými míči
- běžecká cvičení, štafety
- pohybové hry vytrvalostního
charakteru
- poskoky, skoky (švihadla,
překážky)
- překážkové dráhy, doplňkové

- úpolové hry, kliky,shyby, cvičení
s plnými míči
- běžecká cvičení, štafety
- pohybové hry vytrvalostního
charakteru
- poskoky, skoky (švihadla,
překážky)
- překážkové dráhy, doplňkové
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6.
7.
sporty
sporty
-kompenzační a protahovací cvičení - kompenzační a protahovací
cvičení

8.
sporty
- kompenzační a protahovací
cvičení

9.
sporty
- kompenzační a protahovací
cvičení

- dodržování pravidel veškerých her - plně podpořit soutěživost,
- fair play,
- motivovat a vytvářet kladný
- hygiena, spánek, pitný režim
postoj ke sportu,fair play
- prevence úrazu, nemoci
- znalost pravidel házené
- prevence úrazu, nemoci
- výživa, strava sportovce

- plně podpořit soutěživost,
- zdokonalovat hráčské myšlení
žáků, fair play
- zvládat neúspěch a prohru
- péče o vlastní zdraví
- alkohol a cigarety a jejich vliv na
sportovní výkon

- zvyšovat odolnost na stále se
zvyšující zátěž
- zdokonalit vnímaní „pocitu míče“
- schopnost samostatně a kreativně
pracovat
- prevence úrazu, nemoci,masáž
- drogy a jejich vliv na výkon
sportovce

- škola, rodina, klub,školní akce
- utkání, mezinárodní turnaje
- soustředění,výcvikové tábory

- škola, rodina, klub,školní akce
- utkání, mezinárodní turnaje
- soustředění,výcvikové tábory

- škola, rodina, klub,školní akce
- utkání, mezinárodní turnaje
- soustředění,výcvikové tábory

- škola, rodina, klub,školní akce
- utkání, mezinárodní turnaje
- soustředění,výcvikové tábory

- postoj k materiálním hodnotám
- opatrnost, šetrnost

- postoj k materiálním hodnotám
- opatrnost, šetrnost

- postoj k materiálním hodnotám
- opatrnost, šetrnost

- postoj k materiálním hodnotám
- opatrnost, šetrnost

- průpravné a přípravné hry
- doplňkové sporty
- školní sportovní soutěže
- klubové soutěže
- mezinárodní soutěže

- průpravné a přípravné hry
- doplňkové sporty
- školní sportovní soutěže
- klubové soutěže
- mezinárodní soutěže

- průpravné a přípravné hry
- doplňkové sporty
- školní sportovní soutěže
- klubové soutěže
- mezinárodní soutěže

- průpravné a přípravné hry
- doplňkové sporty
- školní sportovní soutěže
- klubové soutěže
- mezinárodní soutěže

škole
- sledování utkání v házené (ligové
soutěže žáků, dorostu a mužů)
- Liga Mistrů, přebory ČR, ME,

- sledování sportovních události ve
škole
- sledování utkání v házené (ligové
soutěže žáků, dorostu a mužů)

- sledování sportovních události ve
škole
- sledování utkání v házené (ligové
soutěže žáků, dorostu a mužů)

- sledování sportovních události ve
škole
- sledování utkání v házené (ligové
soutěže žáků, dorostu a mužů)
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7.
- Liga Mistrů, přebory ČR, ME,
MS,OH)

8.
- Liga Mistrů, přebory ČR, ME,
MS,OH)

9.
- Liga Mistrů, přebory ČR, ME,
MS,OH)

Zamezení jednostranní zatížení
organismu

Zamezení jednostranní zatížení
organismu

Zamezení jednostranní zatížení
organismu

Zamezení jednostranní zatížení
organismu

Změření hodnot výkonu a
porovnání z předchozími výsledky.

Změření hodnot výkonu a
porovnání z předchozími výsledky.

Změření hodnot výkonu a
porovnání z předchozími výsledky.

Změření hodnot výkonu a
porovnání z předchozími výsledky.

Poznávání cvičení, smyslového
vnímání, cvičení dovedností,
zapamatovaní, pozornosti a
soustředění (OSV)

Poznávání cvičení, smyslového
vnímání, cvičení dovedností,
zapamatovaní, pozornosti a
soustředění (OSV)

Poznávání cvičení, smyslového
vnímání, cvičení dovedností,
zapamatovaní, pozornosti a
soustředění (OSV)

Poznávání cvičení, smyslového
vnímání, cvičení dovedností,
zapamatovaní, pozornosti a
soustředění (OSV)

Rozvíjení sportovní terminologie
(OSV)
rozvíjení herní kreativity (OSV)

Rozvíjení sportovní terminologie
(OSV)
rozvíjení herní kreativity (OSV)

Rozvíjení sportovní terminologie
(OSV)
rozvíjení herní kreativity (OSV)

Rozvíjení sportovní terminologie
(OSV)
rozvíjení herní kreativity (OSV)

Získávání odolnosti organismu vůči
většímu fyzickému zatížení –
morální rozvoj (OSV)

Získávání odolnosti organismu vůči
většímu fyzickému zatížení –
morální rozvoj (OSV)

Získávání odolnosti organismu vůči
většímu fyzickému zatížení –
morální rozvoj (OSV)

Získávání odolnosti organismu vůči
většímu fyzickému zatížení –
morální rozvoj (OSV)

Pochopení významu pravidel

Pochopení významu pravidel

Pochopení významu pravidel

Pochopení významu pravidel

MS, OH)
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6.
7.
8.
9.
s uvědoměním vlastní odpovědností s uvědoměním vlastní odpovědností s uvědoměním vlastní odpovědností s uvědoměním vlastní odpovědností
rozvíjení disciplinovanosti a
rozvíjení disciplinovanosti a
rozvíjení disciplinovanosti a
rozvíjení disciplinovanosti a
sebekritiky (VDO)
sebekritiky (VDO)
sebekritiky (VDO)
sebekritiky (VDO)
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Utváření dobrých mezilidských
vztahů, uplatňování principu
základní morální normy,
harmonického rozvoje osobnosti,
tolerance, empatie a osobního
přispění k zapojení žáků do
kolektivu třídy/družstva (MUV)

Utváření dobrých mezilidských
vztahů, uplatňování principu
základní morální normy,
harmonického rozvoje osobnosti,
tolerance, empatie a osobního
přispění k zapojení žáků do
kolektivu třídy/družstva (MUV)

Utváření dobrých mezilidských
vztahů, uplatňování principu
základní morální normy,
harmonického rozvoje osobnosti,
tolerance, empatie a osobního
přispění k zapojení žáků do
kolektivu třídy/družstva (MUV)

Utváření dobrých mezilidských
vztahů, uplatňování principu
základní morální normy,
harmonického rozvoje osobnosti,
tolerance, empatie a osobního
přispění k zapojení žáků do
kolektivu třídy/družstva (MUV)

Zajišťování ochrany životního
prostředí, spotřebu věcí, energie,
odpadu, způsobu jednání a vlivu na
prostředí (EV)

Zajišťování ochrany životního
prostředí, spotřebu věcí, energie,
odpadu, způsobu jednání a vlivu na
prostředí (EV)

Zajišťování ochrany životního
prostředí, spotřebu věcí, energie,
odpadu, způsobu jednání a vlivu na
prostředí (EV)

Zajišťování ochrany životního
prostředí, spotřebu věcí, energie,
odpadu, způsobu jednání a vlivu na
prostředí (EV)

Poznávání, pozornost, kreativita,
dovednost, paměť a řešení situací
OSV)

Poznávání, pozornost, kreativita,
dovednost, paměť a řešení situací
OSV)

Poznávání, pozornost, kreativita,
dovednost, paměť a řešení situací
OSV)

Poznávání, pozornost, kreativita,
dovednost, paměť a řešení situací
OSV)

Čtení a vnímání mediálního sdělení, Čtení a vnímání mediálního sdělení, Čtení a vnímání mediálního sdělení, Čtení a vnímání mediálního sdělení,
noviny,
noviny,
noviny,
noviny,
televize, internet (MeV)
televize, internet (MeV
televize, internet (MeV)
televize, internet (MeV)
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IV. 9.

Člověk a svět práce

IV. 9.0.

Charakteristika vyučovacího předmětu: PRAKTICKÉ ČINNOSTI

Obsahové, časové a organizační vymezení – 1. stupeň






Vyučovací předmět Praktické činnosti se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:
1.ročník 1
hodina týdně
2.ročník 1
hodina týdně
3 ročník 1
hodina týdně
4. ročník 1
hodina týdně
5.ročník 1
hodina týdně

Předmět praktické činnosti je tvořen těmito tematickými okruhy:





práce s drobným materiálem – papírem, kartonem, modelovací hmotou, přírodninami, textilem
konstrukční činnosti – montáž a demontáž
pěstitelské práce
příprava pokrmů

Vzdělávání v tomto předmětu:








umožňuje žákům rozvíjet jemnou i hrubou motoriku, seznamovat se s různými druhy materiálů a možnostmi jejich využití
směřuje k poznávání různých nástrojů a osvojování si způsobů práce s nimi
rozvíjí u žáků uvědomění si nutnosti dodržovat pravidla bezpečnosti práce
učí žáky spolupráci v rámci třídního kolektivu
dává žákům možnost prezentovat výsledky své práce
umožňuje v koutku živé přírody sledovat proměny rostlin, některá zvířata
dává prostor k poznávání lidových zvyků, tradic a řemesel
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Vyučovací předmět praktické činnosti je provázán s předměty Člověk a jeho svět, Výtvarná výchova, Hudební výchova, Český jazyk, Matematika.
V předmětu se realizují tématické okruhy těchto průřezových témat:
 osobnostní a sociální výchova ( OSV )
 výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech ( EGS )
 multikulturní výchova ( MV )
 environmentální výchova ( EVVO )

Formy realizace tohoto předmětu
Předmět je realizován ve třídách, v terénu – na školním pozemku a ve školní kuchyňce. Žákům jsou umožněny návštěvy výstav, které se konají
v našem městě. Žáci pečují o okolí školy v rámci třídních brigád. Vzhledem k počtu žáků ve třídách nedochází k jejich dělení na skupiny.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení









Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu učitel – žák, žák – žák
Učitel dodržuje přestávky a vyuč.hodiny, dává žákům prostor k regeneraci sil
Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů
Učitel důsledně dbá plnění zadaných úkolů
Učitel je žákům partnerem
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi o svých chybách, hledání cest nápravy
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel dává žákům k dispozici širokou škálu informačních zdrojů dle možností školy

Kompetence k řešení problémů







Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi o svých chybách, hledání cest nápravy
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel vede žáky k aktivnímu vyhledávání problému, jeho pojmenování a k odhalení cesty řešení
Učitel vede žáky k otevřené diskusi k problému a k plné odpovědnosti za jeho řešení
Učitel vede žáky k soustavnému sebevzdělávání se
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Učitel dává prostor pro práci samostatnou, ve dvojích i skupinách, nebrání žákům ve vzájemné pomoci

Kompetence komunikativní





Učitel je žákům partnerem a vede je k otevřené diskusi - naslouchání
Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů
Učitel ve spolupráci s žáky vypracovává pravidla komunikace ve třídě a důsledně vyžaduje jejich dodržování, pravidla jsou vyvěšená na viditelném
místě

Kompetence sociální a personální









Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi
Učitel je žákům partnerem
Učitel společně s žáky buduje ve třídě pozitivně naladěnou atmosféru a vytváří esteticky hodnotné prostředí
Učitel ve spolupráci s žáky vypracovává pravidla komunikace ve třídě a důsledně vyžaduje jejich dodržování, pravidla jsou vyvěšená na viditelném
místě
Učitel důsledně oslovuje všechny žáky jmény a vyžaduje toto oslovování i od žáků
Učitel po ukončení činnosti vždy vyhodnotí její průběh, chování žáků
Učitel dává žákům prostor k prezentaci svých schopností a dovedností – hra na hudební nástroj apod.

Kompetence občanské









Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi
Učitel je žákům partnerem
Učitel důsledně oslovuje všechny žáky jmény a vyžaduje toto oslovování i od žáků
Učitel ve spolupráci s žáky vypracovává pravidla komunikace ve třídě a důsledně vyžaduje jejich dodržování, pravidla jsou vyvěšená na viditelném
místě
Učitel společně s žáky buduje ve třídě pozitivně naladěnou atmosféru a vytváří esteticky hodnotné prostředí
Učitel pružně reaguje na negativní projevy chování ve třídě a pozitivní projevy vyzdvihuje
Učitel důsledně vyžaduje nápravu škod, které žák úmyslně způsobí druhé osobě a omluvu
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Kompetence pracovní












Učitel důsledně vyžaduje dodržování pravidel bezpečného chování
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel důsledně dbá plnění zadaných úkolů
Učitel zařazuje různé formy práce a v různém prostředí
Učitel dává prostor pro práci samostatnou, ve dvojicích i skupinách, nebrání žákům ve vzájemné pomoci
Učitel dává žákům prostor k prezentaci svých schopností a dovedností, zadává dobrovolné úkoly
Učitel seznamuje žáky s různými nástroji a materiály – jejich vlastnostmi a možnostmi využití a nabádá žáka ke správné volbě nástroje a materiálu
Učitel společně s žáky hledají vhodný způsob splnění zadaného úkolu
Při práci učitel zdůrazňuje šetření materiálem
Učitel vyžaduje po žákovi zhodnocení své práce i ostatních spolužáků
Učitel prezentuje práci žáků v prostorách třídy i školy
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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vzdělávací obor: Člověk a svět práce

Vyučovací předměty: PĚSTITELSTVÍ, PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY, PŘÍPRAVA POKRMŮ, PÉČE A ÚDRŽBA
DOMÁCNOSTI
Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň:

Obsahové, časové a organizační vymezení
Tento vzdělávací obor je vyučován napříč celým druhým stupněm v jednotlivých předmětech a třídách následně:
 6.ročník 1
hodina týdně
 7.ročník 1
hodina týdně
 8.ročník 1
hodina týdně
 9. ročník +2 disponibilní hodiny týdně
Každý ročník je rozdělen na dvě přibližně stejné početní skupiny, které se střídají po týdnu v daných předmětech v ročníku. V devátém ročníku se
vyučují práce s technic.materiály jako volitelný předmět.
Tematický okruh Svět práce je zakomponován do výchovy k občanství v 8.a 9.ročníku.

Vzdělávací obor je tvořen těmito tematickými okruhy:






Práce s technickými materiály a elektromontážní práce
Pěstitelské práce a chovatelství
Příprava pokrmů
Provoz a údržba domácnosti
Svět práce

Vzdělávání v těchto předmětech:



umožňuje žákům rozvíjet jemnou i hrubou motoriku, seznamovat se s různými druhy materiálů a možnostmi jejich využití
směřuje k poznávání různých nástrojů a osvojování si způsobů práce s nimi
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rozvíjí u žáků uvědomění si nutnosti dodržovat pravidla bezpečnosti práce a hygieny při práci
učí žáky spolupráci v rámci třídního kolektivu
dává žákům možnost prezentovat výsledky své práce
umožňuje v koutku živé přírody sledovat proměny rostlin, krmení ptáků v zimě
dává prostor k poznávání lidových zvyků, tradic a řemesel
vede žáky ke správné volbě povolání
vede žáky k vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti
umožňuje žákům zvýšit produktivitu a kvalitu práce na počítačích v ostatních předmětech
upevňuje znalosti českého jazyka formou opisů a dalších cvičení
umožňuje využít individuálního tempa
poskytuje možnost zakoupení licence na domácí procvičování
nabízí okamžitě výsledky a žák je informován o rozsahu postupu po každé hodině (prvek zdravé soutěživosti)
nabízí možnost navázat na obdobnou výuku na řadě středních škol

Uvedené vyučovací předměty jsou provázány s předměty Výtvarná výchova, Český jazyk, Matematika, Přírodopis, Výchova ke zdraví, Rodinná výchova,
Občanská výchova. V předmětu se realizují tématické okruhy těchto průřezových témat:
 osobnostní a sociální výchova ( OSV )
 výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech ( EGS )
 výchova demokratického občana ( VDO )
 multikulturní výchova ( MV )
 environmentální výchova ( EVVO )

Formy realizace tohoto předmětu
Předmět je realizován ve třídách, v terénu – na školním pozemku, ve školní dílně. Žákům jsou umožněny návštěvy výstav, které se konají v našem
městě. Žáci pečují o květinovou výzdobu školy a její okolí nejen v rámci předmětu. V rámci výuky žáci pracují samostatně, ve dvojicích i ve skupinách.
Každým rokem absolvují exkurze na čističku odpadních vod, do sběrného dvora, na skládku v Horní Suché a do různých podniků podle aktuální nabídky.
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení








Učitel zadává úkoly, které umožní volbu různých postupů
Učitel vede žáky k práci s odbornou literaturou
Učitel pozoruje pokrok u všech žáků v hodině
Žák poznává smysl a cíl učení
žák si buduje pozitivní vztah k učení a k práci prostřednictvím zadávaných úkolů v rámci výuky
žák umí posoudit vlastní pokrok
žák kriticky zhodnotí výsledky své práce a diskutuje o nich

Kompetence k řešení problémů








Učitel dává žáku prostor k vyjádření svých myšlenek, nápadů, postřehů a názorů
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi o svých chybách, hledání cest nápravy
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel vede žáky k aktivnímu vyhledávání problému, jeho pojmenování a k odhalení cesty řešení
Učitel dává prostor pro práci samostatnou, ve dvojích i skupinách, nebrání žákům ve vzájemné pomoci
Žák promýšlí pracovní postupy praktických činností
Žák své poznatky aplikuje v práci

Kompetence komunikativní






Učitel je žákům partnerem a vede je k otevřené diskusi - naslouchání
Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel ve spolupráci s žáky vypracovává pravidla komunikace ve třídě a důsledně vyžaduje jejich dodržování
Žák při komunikaci používá správné technické názvosloví
Žák využívá informační zdroje k získání nových poznatků

Kompetence sociální a personální



Učitel důsledně vyžaduje slušné chování a vyjadřování ve vztahu ke všem osobám ve škole i mimo ni
Učitel vede žáky k sebekontrole a otevřené diskusi
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Učitel je žákům partnerem
Učitel společně s žáky buduje ve třídě pozitivně naladěnou atmosféru a vytváří esteticky vhodné prostředí
Učitel důsledně oslovuje všechny žáky jmény a vyžaduje toto oslovování i od žáků
Učitel po ukončení činnosti vždy vyhodnotí její průběh, chování žáků
Učitel dává žákům prostor k prezentaci svých schopností a dovedností
Žák se učí věcně argumentovat, přispívá k diskusi a respektuje názory jiných
Žák spolupracuje s ostatními spolužáky při řešení problému

Kompetence občanské






Učitel důsledně vyžaduje nápravu škod, které žák úmyslně způsobí druhé osobě a omluvu
Učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování, dodává žákům sebedůvěru
Žák dokáže přivolat pomoc při zranění
Žák chápe základní ekologické souvislosti, chrání a oceňuje naše kulturní tradice a historické dědictví
Žák projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům

Kompetence pracovní















Učitel důsledně vyžaduje dodržování pravidel bezpečného chování
Učitel pomáhá žákovi stanovit si reálný cíl a zorganizovat účelně svou činnost
Učitel důsledně dbá plnění zadaných úkolů
Učitel zařazuje různé formy práce a v různém prostředí
Učitel dává prostor pro práci samostatnou, ve dvojicích i skupinách, nebrání žákům ve vzájemné pomoci
Učitel dává žákům prostor k prezentaci svých schopností a dovedností, zadává dobrovolné úkoly
Učitel seznamuje žáky s různými nástroji a materiály – jejich vlastnostmi a možnostmi využití a nabádá žáka ke správné volbě nástroje a materiálu
Učitel společně s žáky hledají vhodný způsob splnění zadaného úkolu
Při práci učitel zdůrazňuje šetření materiálem
Učitel vyžaduje po žákovi zhodnocení své práce i ostatních spolužáků
Učitel prezentuje práci žáků v prostorách třídy i školy
Učitel vede žáky ke kvalitnímu provedení práce
Učitel podporuje a napomáhá realizaci vlastních nápadů a návrhů žáků
Učitel vede žáky k estetizaci interiéru školy
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Žák dodržuje technologický postup a pravidla, plní povinnosti, myslí na ochranu svého zdraví i zdraví druhých
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IV. 9.1.

Praktické činnosti - práce s drobným materiálem

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

1.

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
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2.

3.

4.

5.

Osvojuje si schopnosti stříhání,
Rozvíjí své schopnosti při
ohýbání, lepení, navlékání, hnětení, vystřihování, slepování, sešívání,
skládání
nalepování, lisování

Vytváří jednoduchými postupy
různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů.

Využívá svých dovedností při
propichování, spojování, stříhání,
odměřování, přišívání

Vytváří přiměřenými pracovními
operacemi a postupy na základě
své představivosti různé výrobky z
daného materiálu.

Práce s papírem(tvrdý, barevný):
ohýbání, skládání, stříhání, trhání,
slepování.Jednoduché skládání,
Práce s textilem: nalepování,
stříhání. Práce s modelovací
hmotou: hnětení, válení, ohýbání,
dělení na části (plastelína). Práce s
přírodninami: navlékání na nit,
lepení.

Práce s papírem a kartonem:
překládání, skládání, vystřihování,
slepování, obkreslování podle
šablon, vystřihovánky, skládanky.
Práce s textilem: navlečení nitě,
uzlík, přišití knoflíku
(dvoudírkového) za pomoci učitele.
Práce s modelovací hmotou:
stlačování, přidávání, ubírání
(plastelína). Práce s přírodninami:
navlékání, lisování, lepení,
svazování.

Práce s různými druhy papíru:
skládání, slepování, stříhání,
vystřihování symetrických tvarů z
přeloženého papíru, vytváření
jednoduchých prostorových tvarů.
Práce s textilem: navlečení nitě,
uzlík, procvičování zadního a
předního stehu, přišití knoflíku
(čtyřdírkového), slepování
textilie.Práce s přírodninami:
lepení, vytvoření jednoduché
koláže, lisování, propichování.
Práce s modelovací hmotou
(plastelína, modurit, těsto): hnětení,
válení, stlačování, vaření, sušení.

Práce s různými druhy papíru:
prostříhávání, děrování,
polepování, práce s tapetou,
vytváření prostorových konstrukcí.
Práce s textilem: odměřování,
různé druhy stehu, vyšívání
křížkovým stehem, sešívání v
jednoduchý šev, přišití poutka,
háčku.Práce s přírodninami:
ohýbání, spojování, svazování,
základy aranžování. Práce s
modelovací hmotou, keramickou
hlínou, těstem.

Práce s různými druhy papíru:
prostříhávání, vyřezávání,
polepování, tapetování, vytváření
prostorových konstrukcí. Práce s
textilem: zvládnutí různých druhů
stehů, vyšívání ozdobným stehem,
přišití poutka, háčku, jednoduchý
výrobek z textilu, navlékání gumy,
práce s jednoduchým střihem.
Práce s modelovací hmotou
(keramická hlína, těsto, modurit):
zpracování hmoty, vykrajování,
sušení, vaření. Práce s
přírodninami: aranžování, lisování,
svazování

OSV: procvičení smyslového
vnímání, pozornosti a soustředění

OSV: Mezilidské vztahy - podpora, OSV: kreativita - realizace svých
OSV: řešení problému - cvičení
pomoc.
nápadů a dotváření, EVVO: využití pozornosti a soustředění, soc.
přírodních materiálů (ekosystém)
rozvoj - cvičení vůle, kreativita

Pracuje za pomoci učitele a
viditelné předlohy po jednotlivých
krocích.

Pracuje podle slovního návodu za
pomoci učitele a podle předlohy.

Pracuje podle slovního návodu a
předlohy.

OSV: Stanovování osobních cílů a
kroků k jejich dosažení

Využívá svých vědomostí při práci, Volí vhodné pomůcky, nástroje a
postupuje podle návodu, pomocí
náčiní vzhledem k použitému
učitele volí vhodné pomůcky a
materiálu
nástroje.
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UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

1.
Seznámení se základními
nástroji(nůžky,lepidlo) a jejich
způsobu použití a vlastností.
Rozvíjení základních pracovních
postupů(stříhání, lepení).

2.

3.

Práce se základními nástroji(nůžky,
lepidlo, jehla), používání
jednoduchých pracovních postupů,
seznámení se s vlastnostmi
materiálů(druhy papíru, látek).
Obkreslování podle šablony.

Práce se šablonami, , využívání
základních nástrojů(nůžky,lepidla,
jehly), osvojení jednoduchých
pracovních postupů, volba
vhodného materiálu

OSV: cvičení sebekontroly,
stanovení dosažitelných cílů

4.
Určování a poznávání vlastností
materiálu(vzorník látek, papíru),
používání pracovních
nástrojů(nůžky, lepidla, jehla),
zvolit správné postupy při práci,
vhodně organizuje svou právi a
pracovní místo

OSV: seberegulace, sebepojetí OSV: cvičení smyslového vnímání
rozplánování jednotlivých postupů, při určování materiálu, správná
spolupráce ve skupině, dvojicích
norganizace postupu a času při
práci
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5.
Rozlišování přírodních a
technických materiálů, určování
vlastnosti materiálu a jejich
porovnávání, ovládání pracovních
nástrojů(nůžky, jehla, lepidlo, nůž).

OSV: Hledání pomoci při potížích

Poznává lidové tradice

Seznamuje se s lidovými tradicemi, Pojmenovává lidové tradice,
beseduje o nich.
seznamuje se s obrazovým
materiálem a lidovými řemesly.

Seznamuje se s prvky lidových
tradic pomocí publikací

Využívá při tvořivých činnostech s
různým materiálem prvky lidových
tradic

Jednoduché výrobky z papíru,
textilu, výstavka prací ve třídě a
prostorách školy.

Výrobky zaměřené na Velikonoce
a Vánoce, využití papíru, textilu,
přírodnin, výstavka prací ve třídě a
v prostorách školy.

Výrobky a přáníčka zaměřená na
Velikonoce a Vánoce,využití
textilu, přírodnin.Vyšívání podle
předohy Uspořádání třídní
výstavky, beseda o lidových
tradicích

Výrobky zaměřené na tradice
Vánoc a Velikonoc, využití
přírodního materiálu, šití a
vyšívání. Návštěva výstavky lidové
tvorby, vytvoření školní výstavky,
pomoc při výzdobě školy školy

MV: poznávání lidových tradic v
místě bydliště, vztahy k druhým
lidem

EGS: Lidová slovesnost

MEV: poznávání vlastního
kulturních zakotvení

Výrobky zaměřené na Velikonoce
a Vánoce, využití papíru a textilu,
přírodnin, výstavka ve třídě a v
prostorách školy, batikování.
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2.

3.

4.

5.

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

1.
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Seznamuje se se zásadami hygieny
a bezpečnosti práce.

Aplikuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce, pomocí učitele
organizuje svou práci.

Osvojuje si organizační prvky
práce, snaží se časově rozvrhnout
práci, dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce.

Základní hygienické návyky,
pracovní nástroje a jejich správné
použití.

Použití zásad hygieny a
bezpečnosti, bezpečné používání
pracovních nástrojů.

Organizace práce, správné použití
hygienických zásad a pracovních
nástrojů.

OSV: mezilidské vztahy respektování se, podpora ostatních

OSV: soc.rozvoj - spolupráce a
komunikace v týmu, vzájemný
respekt

Vytváří si návyk organizace a
plánování práce, dodržuje zásady
hygieny a bezpečnosti práce, při
nedodržení upozorní své
spolužáky.
Organizace práce, správné
používání hygienických návyků a
zásad, slušná komunikace. Správné
využití pracovních nástrojů.

Udržuje pořádek na pracovním
místě a dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce.
Organizace a časové rozvržení
práce, používání správných
hygienických návyků, správné
ovládání pracovních nástrojů.

OSV: správná organizace vlastního OSV: Cvičení sebekontroly,
času a slušná komunikace v
organizace času
různých situacích

Konstrukční činnosti

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

1.

2.

3.

4.

5.

Poznává jednotlivé části
stavebnice a třídí je.Zkouší je
spojovat a rozpojovat.

Seznámí se se základními
dovednostmi a činnostmi při práci
se stavebnicemi.

Zvládá elementární dovednosti a
činnosti při práci se stavebnicemi.

Využívá elementárních dovedností Provádí při práci se stavebnicemi
a činností při práci se stavebnicemi. jednoduchou montáž a demontáž.

Práce se stavebnicí obsahující
jednoduché prvky, stavba
jednoduchých modelů a jejich
demontáž.

Sestavení jednoduchých modelů
podle předloh i podle představy,
montáž a demontáž.

Seznámení se s možnostmi využití
stavebnice sestavování
jednoduchých modelů pomocí
spojovacích prvků a dílů.Činnosti
montážní a demontážní.

Sestavování modelů podle
předlohy nebo vlastních představ,
montáž a demontáž výrobků.Práce
se stavebnicemi z kartonových
prvků.

OSV: podporování dobrých vztahů
při skupinové práci

OSV: Kreativita.

OSV: řešení problému,
kreativita,cvičení vůle sebekontroly
a sebeovládání

Vytváření vlastních plošných i
prostorových kompozic ze
stavebnicových prvků a volného
materiálu, údržba některých
přdmětů, sestavování
jednoduchých pohyblivých
modelů.
OSV: Pružnost nápadů, originalita
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2.

3.

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

UČIVO
PT
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT UČIVO
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

4.

5.

Pracuje podle předlohy.

Pracuje podle předlohy, slovního
návodu.

Pracuje podle slovního návodu,
předlohy, jednoduchého náčrtu.

Práce s předlohou.

Práce s návodem, konstrukční
činnost.

Práce s návodem, předlohou,
jednoduchým náčrtem.

OSV: cvičení aktivního
naslouchání

OSV: Dovednost navazovat na
druhé

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

1.

295

Seznamuje se se zásadami správné
hygieny a bezpečnosti při práci.

Utvrzuje si správné zásady hygieny Aplikuje správné zásady hygieny a
a bezpečnosti práce.
bezpečnosti při práci.

Dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce.

Dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne první
pomoc při úrazu.

Hygienické návyky, bezpečné
použití pomůcek.

Hygienické návyky, bezpečné
použití pomůcek.

Správné hygienické návyky,
bezpečnost při práci.

Osvojování si návyků při
organizaci, plánování činností,
zachování bezpečnosti a hygieny
práce.

Hygienické návyky, bezpečné
používání pomůcek.

OSV: Respektování, podpora,
práce ve skupině
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2.

3.

4.

5.

4.

5.

PT UČIVO

1.
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Pěstitelské práce

PT
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

2.

3.

Pozoruje přírodu a její změny.

Pozoruje přírodu a jednoduchou
formou zaznamená výsledky
pozorování. Poznává stromy, keře a
rostliny v areálu školy a blízkém
okolí.

Provádí pozorování přírody,
zaznamená a zhodnotí výsledky
pozorování. Pozná a pojmenuje
stromy a keře, rostliny v areálu
školy a blízkém okolí.

Zkouší provádět jednoduché
pěstitelské činnosti, společně koná
pěstitelské pokusy a pozorování.

Provádí jednoduché pěstitelské
činnosti, samostaně vede
pěstitelské pokusy a pozorování.

Poznávání jednoduchých
pěstitelských prací, pozorování
klíčení rostlin

Pokusy při klíčení, růst rostlin,
pěstování plodin v koutku přírody.
Porovnávání plodů zeleniny a
ovoce, šišek, zážitkové poznávání
stromů, rostlin a keřů.

Pokusy při klíčení, ověřování
podmínek života rostlin
jednoduchými pokusy v koutku
přírody, pěstování plodin, úprava
půdy, setí, sázení.

Pěstování rostlin ze semen v
místnosti, základní podmínky pro
pěstování rostlin, pěstování
některých plodin, úprava půdy,
setí, jednocení, sklízení. Vycházka
do parku, na pole Poznávání
rostlin, plodů.

Pěstování rostlin ze semene,
rozmnožování rostlin, ověřování
podmínek života rostlin pokusy,
pěstování některých plodin, úprava
půdy, setí, sázení, jednocení,
hnojení, sklízení. Vycházka na
pole, do parku, zahradnictví
Poznávání rostlin, plodů.

EVVO: ekosystémy - pozorování
změn v přírodě, park, školní
pozemek

EVVO: Základní podmínky života

EVVO: vztah člověka k prostředí - EVVO: ekosystémy - rostliny péče o rostliny, základní podmínky zíkladní podmínky života OSV:
života
cvičení schopnosti pozorování

EV: Ochrana biologických druhů

Seznamuje se s péčí o pokojové
rostliny.

Zkoumá a provádí péči o pokojové
rostliny za dozoru učitele.

Pečuje o nenáročné rostliny.

Ošetřuje a pěstuje podle daných
zásad pokojové i jiné rostliny.

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

1.

Pěstuje a ošetřuje pokojové
rostliny.
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2.

3.

4.

5.

Zalévání, kypření.

Zalévání, kypření, přesazování
Názvy pokojových rostlin ve třídě,
atlasy rostlin.

Základní podmínky pro pěstování
pokojových rostlin, správná zálivka
rostlin, kypření, hnojení,
přesazování. Poznávání
pokojových rostlin ve třídě pomocí
atlasů rostlin.

Pěstování a péče pokojových
rostlin(zalévání, kypření, hnojení,
přesazování) množení odnožemi a
řízkováním. Poznávání pokojových
rostlin pomocí atlasů rostlin.

Péče a pěstování pokojových
květin(zalévání, kypření, hnojení,
přesazování, hydroponie) množení
rostlin odnožemi a řízkováním,
seznámení s jedovatými rostlinami.

EVVO: seznámení se základními
podmínkami života rostlin

EVVO: Ochrana životního
prostředí.

EVVO: základní podmínky života

OSV: schopnost poznávání EVVO: EV: Prostředí a zdraví
ekosystémy, rostliny, základní
podmínky života

Seznamuje se s nářadím a nástroji.

Pozná nástroje a nářadí určené k
daným pěstitelským
činnostem.Práce na školním
pozemku - setí, sázení, pletí.

Osvojuje si správné používání
nástrojů a nářadí k pěstitelské
činnosti. Pracuje na školním
pozemku - pletí, sázení, setí.

Za pomoci učitele vybere správné
pomůcky a nástroje k pěstitelské
činnosti. Práce na školním
pozemku.

Volí podle druhu pěstitelských
činností správné pomůcky, nástroje
a náčiní. Práce na školním
pozemku.

Nářadí a nástroje.

Nářadí a nástroje.

Nářadí a nástroje a jejich správné
užívání.

Nářadí a nástroje a jejich správné
užívání.

Nářadí a nástrojea jejich použití v
praxi.

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

1.
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EVVO: lidské aktivity - ekologické EVVO: Půda jako zdroj výživy.
chování

OSV: Rozvoj dovednosti pro
kooperaci

Osvojuje si zásady hygieny a
bezpečnosti při práci

Dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce

Dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce.

Dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce, upozorní na
případný úraz dospělou osobu.

Dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne první
pomoc.

Základní hygienická a
bezpečnostní pravidla.

Základní hygienická a
bezpečnostní pravidla.

Zásady hygieny, bezpečnost při
práci.

Zásady hygieny a bezpečnost při
práci, lékárnička.

Zásady hygieny a bezpečnosti při
práci, základy první pomoci
(lékarnička).

OSV: komunikace - přivolání
pomoci, sebekontrola

EV: Možnosti a způsoby ochrany
zdraví

OSV: správné hygienické návyky
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3.
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5.
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Příprava pokrmů
2.

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

1.

3.

4.

5.

Připraví tabuli pro jednoduché
stolování.

Seznamuje se s přípravou
jednoduchých pokrmů,připraví ve
skupině jednoduchý pokrm ze
studené kuchyně.

Připraví samostatně jedoduchý
pokrm.

Jednoduchá úprava stolu, příbory,
talíře.

Výběr a nákup potravin a jejich
skladování, úprava ovoce a
zeleniny za studena, recepty,
kuchařské knihy.

Výběr a nákup potravin, jejich
skladování, recept připravovaného
pokrmu, nápoje.

OSV: kreativita - dotahování
nápadů do reality

OSV: skupinová práce, kooperace

OSV: Rozvoj kreativity

Osvojuje si pravidla stolování při
svačině ve škole

Osvojuje si pravidla správného
stolování.

Chová se vhodně při stolování.

Popisuje a dodržuje pravidla
správného stolování.

Dodržuje pravidla správného
stolování a společenského chování.

Svačíme

Pravidla správného stolování
pomocí her a dramatizace.

Pravidla správného stolování v
běžném životě (dramatizace).

Obsluha a chování u stolu a jejich
pravidla.

Pravidla správného stolování a
společenského chování.

OSV: kreativita

OSV: sebekontrola při stolování

OSV: Sebeovládání

EGS: pokrmy jiných národů
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2.

3.

4.

5.

Pojmenovává základní kuchyňské
vybavení.

Orientuje se v základním vybavení
kuchyně.

Poznávání nádobí a nástrojů v
kuchyni podle svých zkušeností.

Přístroje v kuchyni, kuchyňské
vybavení a jeho správné
pojmenování, využití publikací.

Provádí úklid pracovní plochy,
dodržuje základy hygieny a
bezpečnosti práce.

Udržuje pořádek a čistotu
pracovních ploch, dodržuje základy
hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc i při úrazu v
kuchyni.

Bezpečné zacházení s čistícími
prostředky, pracovními nástroji.

bezpečné zacházení se základními
čistícími prostředky,pracovními
nástroji, lékárnička, ošetření
drobných úrazů.

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PT

UČIVO

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
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OSV: Dovednost rozhodování v
situacích všedního dne
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Provoz a údržba domácnosti – učební osnovy

Ročník: 8.
Očekávané výstupy

Učivo

- provádí jednoduché operace platebního styku a - ekonomika domácnosti – deník výdajů a
domácího účetnictví
příjmů, druhy účtů, vyplňování poštovních
složenek, hotovostní a bezhotovostní platební
styk
- ovládá jednoduché prac.postupy při základních
činnostech v domácnosti a orientuje se
v návodech k obsluze běžných domácích
spotřebičů

- domácí spotřebiče a jejich obsluha, žehlení,
praní a ukládání prádla, informační značky na
textiliích, drobné opravy – látání, přišívání
knoflíků
-

- správně zachází s pomůckami, nástroji,
nářadím a zařízením včetně údržby, provádí
drobnou domácí údržbu

-

- dodržuje základní hygienická a bezpečnostní
pravidla a předpisy a poskytne první pomoc při
úrazu elektrickým proudem

-

čistící prostředky, úklid domácnosti, odpad
a jeho recyklace
nástroje v kuchyni – bezpečnost při práci
hygiena sanitárního zařízení a společných
prostor domova, zabezpečení domova,
hlásiče v domácnosti
první pomoc, popáleniny, zásah
elekt.proudem

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Kurzy a projekty
- Mat., Fy, Př.
- OSV – kreativita, mezilidské
vztahy – soc.skupina – rodina,
morální rozvoj – řešení problémů a
rozhodování, odpovědnost
- VDO – občan jako člen
společnosti
- Mv – respektování zvláštností
různých etnik
- EVVO – vztah člověka k prostředí
– náš životní styl, prostředí a zdraví

Poznámky
- audio.tech.,
kuchyňka, třída,
nástěnné obrazy,
názorné vyuč.,
referáty
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Pěstitelské práce, chovatelství – učební osnovy

Ročník: 6.
Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Kurzy a projekty

dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany při práci,
technologickou kázeň a hygienu
zachází správně s používaným nářadím, provádí
jeho údržbu
poskytuje první pomoc při úrazu

Bezpečnost a hygiena práce, organizace práce
provozní řády učebny i
školního pozemku

OSV
cvičení pozornosti
mezilidské vztahy – poskytování
pomoci

- vysvětluje vznik a význam půdy, popisuje
složení půdy
- zná zásady zpracování půdy na podzim a na
jaře před setím a výsadbou
- určí jednoduchými pokusy půdní druh

Půda
praktické činnosti na zahradě
zpracování půdy
druhy půd

EVVO
půda – základní podmínka
života
ochrana životního
prostředí
- bioodpad a kompostování

rozlišuje osivo základních
druhů zelenin
- zná postup pěstování
sadby zeleniny ze semene
a způsob pikýrování
seznámí se se základními
druhy zeleniny a jejich pěstováním
umí ošetřovat zeleninu
během růstu až po sklizeň

Zelenina
osivo a sadba
rozdělení zeleniny
podmínky pěstování zeleniny
rychlení a předpěstování zelenin
význam pro zdraví

Poznámky

Praktická
práce
-druhy půd

Vkz – zdravá výživa
MDV- internet, encyklopedie
- tvorba referátů

Aktuality
z časopisů,
televize
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Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Kurzy a projekty

Očekávané výstupy

Učivo

dokáže aplikovat základy ošetřování pokojových
rostlin
umí jednoduše vysvětlit význam pokojových rostlin
vegetativně rozmnožuje pokojové rostliny
pracuje s odbornou literaturou

Okrasné rostliny – pokojové rostliny
význam, množení
ošetřování pokojových rostlin
vliv okrasných rostlin na zdraví člověka a jeho
psychiku
zásady aranžování úprava balkónu, okna

vysvětluje význam pěstování polních plodin
- uvádí některé zástupce jednotlivých skupin
polních plodin

EVVO
Polní plodiny
alternativní pěstování na
poznávání, význam, pěstování
ekofarmách, biopotraviny,
rozdělení polních plodin - obilniny, olejniny, ekoturistika
okopaniny, luskoviny, přadné rostliny, pícniny

- hodnotí význam vybraných druhů léčivých
rostlin
vysvětlí zásady sběru sušení a jejich uchovávání

Léčivé rostliny
poznávání a použití některých druhů léčivých
rostlin

EVVO
péče o květiny na škole (vnímaní
estetických hodnot prostředí)
MDV
média jako zdroj
informací

MDV – vyhledává v
literatuře a
poznatky využívá
ve formě referátů
Vkz – alternativní medicína
a homeopatie
Ch – alkaloidy a silice
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Poznámky
Dle možností
zařadit výukový
program
-12
popelnic,hřbitov
odpadků
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Očekávané výstupy

7. ročník
dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany při práci
s nářadím a poskytne první pomoc při úrazu
podílí se na úpravě okolí
školy a školního pozemku
zná význam půdy
určuje vlastnosti půdy jednoduchými způsoby
umí zpracovat půdu a ví, jak bezpečně používat
nářadí
rozlišuje rozdíly mezi přírodními a průmyslovými
hnojivy
chápe a vysvětluje důležitost ochrany půdního
fondu
vysvětluje význam pěstování ovocných rostlin
rozlišuje a zařazuje ovocné rostliny podle plodů
zná způsoby pěstování těchto rostlin a způsoby
rozmnožování
ví, jak uskladnit ovoce a jak je zpracovat
- průběžně přesazuje a ošetřuje pokojové
rostliny
- opravuje okrasné plochy
- rozmnožuje a vysazuje květiny

Učivo
Bezpečnost a hygiena práce, organizace práce
provozní řády,
podzimní práce v okolí školy

Půda
praktické zpracování půdy
na školním pozemku
- zásady kompostování
pokusy s půdou

Ovocné rostliny
druhy ovocných rostlin
způsoby pěstování a rozmnožování
- sběr, uskladnění a zpracování

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Kurzy a projekty
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Poznámky

OSV
- dobré vztahy při práci
a ochrana zdraví
EVVO- vztah člověka a
prostředí

EVVO
ochrana půdy
půda – zdroj obživy
Ch – průmyslová hnojiva

EVVO
ekologické zemědělství
Vkz – zdravá výživa

Praktická práce
-vsakování a
vzlínání
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Očekávané výstupy
- zná význam okrasných rostlin
- pěstuje a využívá květiny pro výzdobu
- prokáže základní znalost chovu
hospodářských zvířat
- seznámí se se zásadami velkochovu a na
ekolologických farmách
- zhodnotí význam masa ve zdravé výživě
- seznámí se s chovem brojlerů a genetickým
inženýrstvím

- podílí se na ošetřování květin a dřevin
v okolí školy
- učí se prakticky kompostovat bioodpad

Učivo

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Kurzy a projekty

okrasné rostliny
základy ošetřování pokojových rostlin
pěstování okrasných rostlin
využití v interiéru a exteriéru
- úpravy květin

EGS
evropská krajina (parky, zahrady)
cizokrajné rostliny
OSV – vytváření estetického
cítění
MKV- japonská ikebana,
sakura- okrasná třešeň

Chovatelství
práce s literaturou
chov prasat, skotu,
drůbeže, koz, ovcí a koní
péče o hospodářská
zvířata
rozdělení masa a jeho
význam ve výživě

MDV
práce s literaturou
ústní projev
EVVO- ekologické
zemědělství na farmách
a produkce biopotravin
Vkz – význam biopotravin,
hypoterapie

jarní práce na zahradě a v
okolí školy
-

tvorba kompostu

EVVO – přírodní hnojivokompost
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Poznámky
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Práce s technickými materiály – učební osnovy

Ročník: 6.
Očekávané výstupy

Učivo

1.
Pravoúhlé promítání
- seznámí se základy technického zobrazování
- jednoduchý technický náčrtek
- seznámí se základními vlastnostmi dřeva, plastů
2.
- zná základní nářadí na obrábění dřeva
Práce se dřevem
- ovládá pracovní postupy při ručním obrábění dřeva, - základní vlastnosti dřeva
plastů
- měření, orýsování, řezání, pilování, lepení
- dodržuje základní hygienická a bezpečnostní
3.
pravidla a předpisy
Jednoduchý výrobek ze dřeva
- dokáže poskytnout první pomoc při menších
úrazech

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Kurzy a projekty

Fy – vlasttnosti látek
Př – stromy
OSV – kreativita, mezilidské
vztahy – práce ve skupině, morální
rozvoj – řešení problémů a
rozhodování, odpovědnost,
výchova k profesionální orientaci a
vztahu k manuální práci
ENV – vztah člověka k životnímu
prostředí

Poznámky

ŠVP – Škola poznávání a aktivního zdravého pohybu
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace

306

Ročník: 7.
Očekávané výstupy

Učivo

1.
Pravoúhlé promítání
- s pomocí zvládá technický náčrtek
- čtení technických výkresů
- ovládá pracovní postupy při ručním obrábění dřeva, - jednoduchý tech. výkres v pravoúhlém
plastů
promítání
- pozná a dokáže pojmenovat nářadí na opracování
2.
dřeva a plastů, správně s ním zachází
Práce se dřevem
- je schopen pracovat samostatně
- rozšíření učiva o dřevě
- dodržuje základní hygienická a bezpečnostní
- orýsování, řezání, pilování, vrtání, spojování
pravidla a předpisy
3.
- dokáže poskytnout první pomoc při menších
Práce s plasty
úrazech
- rozšíření učiva o plastech, užití plastů
- řezání, pilování, vrtání

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Kurzy a projekty

M – měření, měřítko
Fy – vlastnosti látek
Př – stromy
OSV – kreativita, mezilidské
vztahy – práce ve skupině, morální
rozvoj – řešení problémů a
rozhodování, odpovědnost,
výchova k profesionální orientaci a
vztahu k manuální práci
ENV – vztah člověka k životnímu
prostředí

Poznámky
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Ročník: 8.
Očekávané výstupy

Učivo

1.
Pravoúhlé promítání
- s pomocí zvládá základy technického zobrazování
- čtení technických výkresů
- ovládá pracovní postupy při ručním obrábění dřeva, 2.
plastů
Práce se dřevem
- pozná a dokáže pojmenovat nářadí na opracování
- rozšíření učiva o dřevě
dřeva a plastů, správně s ním zachází
- orýsování, řezání, pilování, vrtání, spojování
- je schopen pracovat samostatně
3.
-dodržuje základní hygienická a bezpečnostní
Práce s plasty
pravidla a předpisy
- rozšíření učiva o plastech, užití plastů
- dokáže poskytnout první pomoc při menších
- řezání, pilování, lepení, vrtání
úrazech
4.
Práce s kovy
- vlastnosti kovů
- měření, orýsování, řezání, pilování

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Kurzy a projekty

M – měření, měřítko
Fy – vlastnosti látek
Př – stromy, rudy
CH – výroba oceli, plastů
OSV – kreativita, mezilidské
vztahy – práce ve skupině, morální
rozvoj – řešení problémů a
rozhodování, odpovědnost,
výchova k profesionální orientaci a
vztahu k manuální práci
ENV – vztah člověka k životnímu
prostředí

Poznámky
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Ročník: 9.
Očekávané výstupy

Učivo

1., 2., 3.

1.
Základy technického zobrazování
- čtení náročnějších technických výkresů
- technický výkres - strojní součástka
2.
Práce se dřevem
- rozšíření učiva o dřevě, orýsování, řezání,
pilování, spojování, povrchová úprava
3.
Práce s kovy
- druhy kovů a jejich využití v praxi
- práce s kovy
- šrouby, matice, závity
4.
Práce s plasty
- druhy plastů a jejich využití v praxi
- práce s plasty, řezání, pilování, lepení, vrtání,
tvarování

- orientuje se v základech technického zobrazování
- ovládá samostatně pracovní postupy při ručním
obrábění dřeva, plastů a kovů
- pozná, dokáže pojmenovat a samostatně pracovat
s nářadím na ruční obrábění dřeva, kovů a plastů,
správně s ním zachází
- dodržuje základní hygienická a bezpečnostní
pravidla a předpisy
- dokáže poskytnout první pomoc při menších
úrazech

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Kurzy a projekty

M – měření, měřítko
Fy – vlasttnosti látek
Př – stromy, rudy
CH – výroba železa,oceli
OSV – kreativita, mezilidské
vztahy – práce ve skupině, morální
rozvoj – řešení problémů a
rozhodování, odpovědnost,
výchova k profesionální orientaci a
vztahu k manuální práci
ENV – vztah člověka k životnímu
prostředí

Poznámky
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Hodnocení žáků a autoevaluace školy

V.

V. 1. Pravidla pro hodnocení žáků

Obecné zásady hodnocení









hodnocení žáků upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb.
cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, tj. co se naučil, zvládnul, v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak
postupovat dále
hodnocení vede k pozitivnímu vyjádření a je pro žáky motivující, je důležité si uvědomovat, že při hodnocení se nehodnotí osoba žáka, ale
konkrétní ověřovaný problém
uplatňujeme přiměřenou náročnost a pedagogický takt
soustřeďujeme se na individuální pokrok každého žáka ( snažime se neporovnávat žáky navzájem a dělit je na úspěšné a neúspěšné )
pro celkové hodnocení používáme klasifikaci, pouze na žádost rodičů a doporučení PPP se u žáků se SVPU používá hodnocení slovní
u průběžného hodnocení používáme různé formy, od klasifikace, přes bodové hodnocení, slovní hodnocení, až po sebehodnocení žáků
žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a k sebekontrole, s chybou či nedostatkem se dále pracuje

Kritéria pro hodnocení












zvládnutí výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci individuálních možností dítěte
schopnost řešit problémové situace
úroveň komunikačních dovedností
schopnost vykonávat činnosti smysluplně a řešit předpokládané problémy tvůrčím způsobem
známka z hodnocení vědomostí nezahrnuje hodnocení chování žáka
do klasifikace se promítá hodnocení úrovně dosažených vědomostí, dovedností, postup a práce s informacemi, úroveň komunikace a tvořivost žáka
hodnocení probíhá průběžně v celém časovém období a výsledná známka je stanovena na základě dostatečného množství různých podkladů
v případě zhoršení prospěchu písemně informujeme rodiče a konzultujeme s nimi daný problém
klasifikuje se vždy jen dostatečně probrané a procvičené učivo
všechny písemné práce, testy, diktáty…jsou vždy včas předem oznámeny žákům, aby měli dostatek času se na ně připravit
žák má právo si své případné neúspěšné hodnocení plně opravit (po dohodě s vyučujícím)
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Formy ověřování vědomostí a dovedností žáků











písemné práce, slohové práce, testy, diktáty, cvičení…
ústní zkoušení a mluvený projev
zpracování referátů a prací k danému tématu
úprava sešitů, samostatné aktivity a domácí úkoly
modelové a problémové úkoly, kvízy, křížovky, rébusy…
výroba pomůcek, modelů, laboratorní práce…
projektové a skupinové práce
projektové dny celoškolní a projektové dny ročníkové, zařazované v průběhu školního roku
soustavné diagnostické pozorování žáka
vědomostní a dovednostní testy

Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací


prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován stupni:
1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný

Stupeň 1 (výborný)
Žák samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí logicky správně. Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a
zákonitosti uceleně a přesně, chápe vztahy mezi nimi a smysluplně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Jeho ústní a písemný
projev je správný, přesný, výstižný, účinně se zapojuje do diskuze. Je schopen samostatně studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí.
Plně respektuje demokratické principy, uvědoměle a aktivně pracuje v týmu, jeho působení je velmi přínosné. Je téměř vždy schopen sebehodnocení a
hodnocení ostatních členů.

Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák s menšími podněty učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost.Ovládá požadované
poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi nimi a s menšími chybami propojuje do širších celků
poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků je zpravidla
bez podstatných nedostatků. Zapojuje se do diskuze. Je schopen s menší pomocí studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí.
Respektuje demokratické principy, v podstatě uvědoměle a aktivně pracuje pro tým, jeho působení je přínosné. Je většinou schopen sebehodnocení a
hodnocení ostatních členů.
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Stupeň 3 (dobrý)
Žák se v uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Má
nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí, s většími chybami propojuje do
širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Jeho myšlení je vcelku správné,
ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. Částečně se zapojuje do diskuze. Je schopen studovat podle návodu učitele. Občas nerespektuje
demokratické principy, v týmu pracuje ne příliš aktivně, jeho působení je přínosné v menší míře. Je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů.

Stupeň 4 (dostatečný)
U žáka se v uplatňování osvojených poznatků a dovedností vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný.
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery, chybně propojuje do širších celků poznatky z různých
vzdělávacích oblastí. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti,
přesnosti a výstižnosti, málo se zapojuje do diskuze. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.
Demokratické principy respektuje jen občas, práce v týmu se pouze účastní. Jeho působení není příliš přínosné. Sebehodnocení a hodnocení ostatních členů
je schopen málokdy.

Stupeň 5 (nedostatečný)
U žáka se v uplatňování osvojených vědomostí a dovedností vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své
vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Žák si požadované poznatky neosvojil, nesmyslně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích
oblastí. Neprojevuje samostatnost v myšlení. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti, i výstižnosti, nezapojuje se do
diskuze. Chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Vůbec nerespektuje demokratické principy, nepracuje pro tým. Svou činností narušuje spolupráci,
jeho působení není pro tým přínosné. Správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen.

Ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření
Stupeň 1 (výborný)
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí.Vždy používá bezpečně a
účinně materiály,nástroje a vybavení. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje
tvořivě. Aktivně se zajímá o umění a estetiku. Jeho tělesná zdatnost má vysokou úroveň.
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Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí. Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a
vybavení. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje méně tvořivě. Má
zájem o umění a estetiku. Je tělesně zdatný.

Stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech méně aktivní, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Materiály, nástroje a
vybavení používá bezpečně a účinně pouze někdy. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery
a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu.

Stupeň 4 (dostatečný)
Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Materiály, nástroje a vybavení většinou nepoužívá
bezpečně a účinně. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malý zájem a snahu.

Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Materiály, nástroje a vybavení nepoužívá téměř nikdy bezpečně a účinně.
Jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci.

Sebehodnocení
Žáci jsou k sebehodnocení vedeni již od 1. ročníku.
Ve všech ročnících probíhá sebehodnocení v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů.
Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí žáků. Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi
vyučujícími, způsobem přiměřeným věku žáků. Chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou
některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu nelze provést jen klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb žáka. Chyba je důležitý
prostředek učení.
Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit:
- co se mu daří
- co mu ještě nejde, jaké má rezervy
- jak bude pokračovat dál
Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.
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Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více
aktivizovat žáka.

Chování
Hodnocení chování žáka se odvíjí od dodržování Školního řádu. Hodnotí se chování ve škole, při školních akcích, reprezentaci školy a provádí je třídní učitel
po dohodě s ostatními vyučujícími, projednává se na pedagogické radě.
Užívá se tří stupňů hodnocení:
1 – velmi dobré, 2 – uspokojivé, 3 – neuspokojivé.

Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Hodnocení se řídí Vyhláškou č.73/2005 Sb. Ve škole mohou být integrováni žáci s přiznanými podpůrnými opatřeními. Při hodnocení a klasifikaci vychází
učitel z doporučení a závěrů PPP a hodnocení je vždy zcela individuální. Žák je hodnocen s ohledem na své možnosti a schopnosti, je posuzován jeho
individuální pokrok. Žáci integrovaní na základě doporučení PPP nebo jiného SPC jsou vzděláváni i hodnoceni na základě plnění Individuálního
vzdělávacího plánu. Při doporučení poradenského zařízení mohou být hodnoceni slovně.
Při slovním hodnocení se uvádí:
a) zvládnutí učiva předepsaného osnovami
o ovládá bezpečně
o ovládá
o podstatně ovládá
o ovládá se značnými mezerami
o neovládá
b) úroveň myšlení
o pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti
o uvažuje celkem samostatně
o menší samostatnost myšlení
o nesamostatné myšlení
o odpovídá nesprávně i na návodné otázky
c) úroveň vyjadřování
o výstižné, poměrně přesné
o celkem výstižné
o nedostatečně přesné
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o vyjadřuje se s obtížemi
o nesprávné i na návodné otázky
d) úroveň aplikace vědomostí
o spolehlivě, uvědoměle užívá vědomostí a dovedností
o dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se drobných chyb
o s pomocí učitele řeší úkoly, překonává obtíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští
o dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
o praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele
e) píle a zájem o učení
o aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
o učí se svědomitě
o k učení a práci nepotřebuje mnoho podnětů
o malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty
o pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné
Použití slovního hodnocení není pouhé mechanické převádění číselného klasifikačního stupně do složitější slovní podoby. Smyslem hodnocení je objektivně
posoudit jednotlivé složky školního výkonu dítěte.

Hodnocení žáků na vysvědčení
Žákovi 1.stupně je na vysvědčení známka zapsána arabskou číslicí, žákovi 2.stupně slovem. Na žádost rodičů může být žák hodnocen slovně.
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příloha č. 1: Projekt Adtech

Úvod
Tato příloha ke školnímu vzdělávacímu programu byla vyhotovena pro potřeby projektu AdTech. Hlavním cílem projektu je vytvořit lepší podmínky pro
kvalitní přípravu žáků ZŠ pro uplatnění v technických oborech v reakci na poptávku místních zaměstnavatelů v Karviné po technicky vzdělané pracovní síle.
Smyslem projektu je zahájit systémovou změnu na místní úrovni, a tedy vytvořit co nejlepší podmínky pro udržitelnost výstupů. Silnou stránkou je iniciace
projektu ze strany zřizovatelů základních škol v území – a tedy deklarovaný zájem na výstupech projektu a jejich úspěšné aplikaci v běžné praxi výuky na
ZŠ. Získané know-how v oblasti využití technologií 3D tisku ve výuce na úrovni jednotlivých škol i na úrovni měst bude využito při dalších projektových
aktivitách směřujících k přenosu příkladů dobré praxe a obohacení vlastních zkušeností v oblasti. Pedagogové, které na jednotlivých školách budou výuku
programu garantovat, zároveň předají zkušenosti svým kolegům prostřednictvím interních školení.
Realizace projektu ve výuce
Ve školním roce 2019/2020 budou základní školy ve městě Karviná postupovat podle inovovaných školních vzdělávacích programů, které vycházejí ze
schválených rámcových vzdělávacích programů schválených MŠMT od 01. 09. 2017. Tento školní vzdělávací program je vypracován tak, že jednotlivé
základní školy budou mít projektovou výuku nad rámec standardního vyučování žáků v 7. až 9 ročníku. Za výuku na projektových dnech je zodpovědný
koordinátor projektu AdTech. V těchto ročnících budou realizovány 5 hodinové projektové dny. Jednotlivé projektové dny budou realizovány s dostatečným
odstupem, aby žáci byli schopni vstřebat učivo a dále se zdokonalovat v domácím prostředí nebo ve volnočasových aktivitách školy. Výstupy z projektových
dnů budou vyhodnoceny a vytištěny v tiskovém centru.
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Tabulka realizace projektových dnů ve školním roce 2019/2020
(počet vyučovacích hodin)
září
7.

říjen

listopad

prosinec

leden

5

únor

březen

duben

květen

červen

celkem

5

10

ročník
8.

5

5

5

15

5

5

5

15

ročník
9.
ročník

40

KLÍČOVÉ KOMPETENCE
Tento projekt rozvíjí všechny klíčové kompetence, kterou jsou rozepsány níže.

Kompetence k učení
-

vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu
studiu a celoživotnímu učení
vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a
praktickém životě
operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a
na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem
by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
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Kompetence k řešení problémů
-

vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování
různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní
pokrok při zdolávání problémů
kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

Kompetence komunikativní
-

formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

Kompetence sociální a personální
-

účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní
činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých
mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti
druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl
pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

Kompetence občanské
-

rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích
ohrožujících život a zdraví člověka
respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost,
aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit
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chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a
ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti

Kompetence pracovní
-

používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové
pracovní podmínky
přistupuje 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
využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená
rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření
orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí
své podnikatelské myšlení

Učební osnovy

7. ročník
Očekávané výstupy
-

Seznámení s prostředím 3D prostředí
Seznámení s problematikou 3D tisku
Seznámení s problematikou 3D skenování
Žáci jsou seznámeni s problematikou 3D CAD
programů
Žáci zvládají základní úkony v 3D malování

Učivo
-

Seznámení s
prostředním programu
Nastavení a ovládání
programu
Skicování, kótování
Spojování a rozdělování
těles
Základní techniky

Mezipředmětové vztahy
-

Informatika
Matematika
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8. ročník
Očekávané výstupy
-

Žák zná problematiku 3D prostředí
Žák zná základy 3D skenování
Žák zná úkony v 3D programu

Učivo
-

Skicování, kótování
Zrcadlení
Přidání a odebrání prvků
Zaoblování
Modelování
objemových prvků
Modelování základních
obrazců
Finální zpracování pro
předání do 3D tiskárny

Mezipředmětové vztahy
-

Informatika
Matematika
Biologie
Chemie
Fyzika

9. ročník
Očekávané výstupy
-

Žák zvládá problematiku 3D modelování
Žák zvládá problematiku 3D skenování

Učivo
-

Skicování
3D skici
Lineární pole
Práce s těly
Sestavy
Práce se sestavami
Vazby
Zrcadlení
Výkresová dokumentace
Kusovníky
Finální úpravy modelů

Mezipředmětové vztahy
-

Informatika
Matematika
Biologie
Chemie
Fyzika
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