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2 Charakteristika školy
2.1 Úplnost a velikost školy
Základní škola Zlonice, okres Kladno je škola plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9.
ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi velké školy.

2.2 Umístění školy
Škola je umístěna v širším centru města nebo obce, na rušné ulici.

2.3 Charakteristika žáků
Žáci obvykle docházejí z blízkého i vzdálenějšího okolí. Pro přepravu do školy nejčastěji cestují
automobily rodičů, pěšky, veřejnou hromadnou dopravou, vlakem. Školu navštěvuje 0 – 5 % žáků
cizích státních příslušníků.

2.4 Podmínky školy
Škola je plně organizovaná, má k dispozici školní družinu. Žáci mají k dispozici zařízení školního
stravování. Stravovací zařízení se nachází v areálu školy.
Vyučování probíhá v českém jazyce.
Počet školních budov je jedna, ve venkovním areálu se nachází pěstitelský pozemek, sportovní
hřiště. Bezbarierový přístup není zajištěn. Pro trávení volného času je k dispozici vyhrazená
učebna. Žákům jsou k dispozici šatny.
Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: biologie, cizí jazyky, dějepis, fyzika, hudební
výchova, chemie, ICT, praktické vyučování, tělocvična, výtvarná výchova, zeměpis. Dále škola
poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu využít 40 pracovních stanic, bezdrátové
připojení v celé škole.
Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: biologie, cizí jazyky, dějepis, fyzika, hudební
výchova, chemie, ICT, praktické vyučování, tělesná výchova, výtvarná výchova, zeměpis.
Škola v následujících oblastech úzce spolupracuje s externími specialisty.
literatura a umění
protidrogová prevence
zdravověda

6

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Učíme se pro život

2.5 Vlastní hodnocení školy
2.5.1 Oblasti autoevaluace
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schůzky
prezentace
školy

na

veřejnosti
netradiční
formy

2.5.2 Cíle a kritéria autoevaluace
Podmínky ke vzdělání:
obsah a průběh vzdělávání - mimovýukové aktivity (ankety pro rodiče),
obsah a průběh vzdělávání - realizace výuky (interakce učitele a žáků/dětí, strategie učení cizímu
jazyku, rozvoj kompetencí k učení),
obsah a průběh vzdělávání - školní vzdělávací program,
podmínky ke vzdělávání bezpečnostní a hygienické,
podmínky ke vzdělávání demografické (motivace žáků/dětí, postoje žáků/dětí ke škole),
podmínky ke vzdělávání ekonomické,
podmínky ke vzdělávání materiální,
podmínky ke vzdělávání personální,
podpora školy žákům, spolupráce s rodiči apod. - klima školy (interakce učitele a žáků klima učitel.
sboru),
podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s rodiči (ankety pro rodiče),
podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - zohlednění individuálních potřeb
žáků/dětí,
úrovep výsledků práce školy - kvantitativní analýza,
vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - organizační
řízení školy,
vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - pedagogické
řízení školy,
vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - strategické
řízení,
výsledky vzdělávání žáků/dětí - hodnocení výuky (interakce učitele a žáků/dětí),
výsledky vzdělávání žáků/dětí - motivace (motivace žáků),
výsledky vzdělávání žáků/dětí - postoje (postoje žáků ke škole)

2.5.3 Nástroje autoevaluace
Analýza školní dokumentace, anketa pro rodiče, anketa pro učitele, anketa pro žáky/děti,
hospitace vedením (ředitel, zástupce ředitele, zástupce předmětové komise apod.), vzájemné
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hospitace pedagogů, zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků/dětí, zpětná vazba
absolventů

2.5.4 Časové rozvržení autoevaluačních činností
Autoevaluační činnosti jsou prováděny pravidelně jedenkrát za 3 roky.

2.6 Spolupráce s dalšími institucemi
Škola spolupracuje s institucemi:
místní a regionální instituce
neziskové organizace
obec/město
sdružení rodičů a přátel školy
střední školy
školská rada
školské poradenské zařízení

2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími
sociálními partnery
Společné akce žáků a rodičů: akademie, konzultace dětí a rodičů s učiteli u daného předmětu,
mimoškolní akce (výlety, exkurze), ostatní slavnosti, projektové dny, třídní schůzky, vánoční
slavnost.
Pravidelné školní akce: den otevřených dveří, divadlo, sezónní besídky.

2.8 Charakteristika pedagogického sboru
Na škole působí okolo 26 pedagogů, včetně ředitele školy a jeho zástupce. Kvalifikovanost
učitelského sboru se pohybuje v oblasti 71 – 100 %. Jsou v něm jak mladí učitelé, tak zkušení
pedagogové. Počet pedagogů na škole, po přepočtu na plný pracovní úvazek, je přibližně 23,75.

2.9 Dlouhodobé projekty
Dlouhodobé projekty nerealizujeme.
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3 Charakteristika ŠVP
3.1 Zaměření školy
Zaměření školy:
všeobecné

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k
učení

Kompetence k
řešení problémů

Kompetence
komunikativní

Výchovné a vzdělávací strategie
* zařazujeme do výuky problémové vyučování, experiment
* na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky vyvodíme cíl, na konci
vyučovací jednotky společně zhodnotíme jeho dosažení
* využíváme sebekontrolu a sebehodnocení žáků
* zadáváme žákům samostatné práce vyžadující aplikaci teoretických
poznatků
* zadáváme žákům motivační domácí úkoly, požadujeme od žáků prezentaci
výsledků, domácích úkolů
* vyžadujeme od žáků vhodné rozvržení vlastní práce
* umožpujeme žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a
náměty
* umožpujeme žákům pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a
vyvozovat závěry
* umožpujeme žákům vytvářet hypotézy, pozorovat různé jevy, hledat pro ně
vysvětlení, provádět pokusy, ověřit výsledek řešení a zvážit jeho uplatnění v
praxi
* vytváříme pro žáky praktické problémové úlohy a situace, při nichž je nutné
řešit praktické problémy
* při řešení problémů pomocí algoritmu zařazujeme do výuky modelové
příklady
* nabízíme žákům k řešení úkoly, které vyžadují propojení znalostí z více
vyučovacích předmětů i využití praktických dovedností z různých oblastí lidské
činnosti, a tudíž i více přístupů k vyřešení
* nabízíme žákům možnost vlastní volby pořadí vypracování úkolů
* ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení
problémů prakticky zvládají
* klademe důraz na týmovou práci a kooperativní vyučování
* využíváme metody obsahující prvky prezentace výsledků
* vytváříme dostatečný prostor pro vyjadřování žáků při problémovém
vyučování
* žákům umožpujeme samostatné ústní i písemné prezentace (samostatná
práce, projekty, referáty, řízené diskuse)
* vyžadujeme od žáků využívání informačních technologií pro získávání
informací i tvorbu výstupů (časopis, webová stránka, prezentace, …)
* uplatpujeme ve výuce simulace hraním rolí
* důraz klademe na prožitkové vyučování
* jako výstup z některých témat výuky vyžadujeme nejrůznějším způsobem
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Kompetence
sociální a
personální

Kompetence
občanské

Výchovné a vzdělávací strategie
zpracované závěrečné práce (power point, písemně, graficky, pomocí
obrazového vyjádření apod. - dle věku žáků a druhu tématu) − následně
požadujeme prezentace, obhajoby a naslouchání druhým
* vyžadujeme uplatnění znalostí cizího jazyka (rozvoj komunikace v cizím
jazyce)
* zařazujeme činnosti umožpující komunikaci s různými věkovými skupinami
žáků i s dospělou populací (spolupráce a společné akce starší − mladší, akce
pro zákonní zástupci a veřejnost)
* důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování,
na jejichž formulaci se žáci sami podíleli
* společně s žáky tvoříme školní řád i třídní řád; vyžadujeme od žáků
zodpovědnost za jejich plné dodržování
* žáci mají možnost ke školnímu řádu vznášet připomínky prostřednictvím
žákovského parlamentu
* ve škole funguje žákovská samospráva (pracovní schůzky s ředitelkou,
podílení se na vytváření obsahu třídnických hodin)
* od prvního ročníku zařazujeme do výuky práci v týmu, zdůrazpujeme
pravidla kvalitní spolupráce a nutnost vzájemné pomoci
* vyžadujeme od žáků (zpočátku s pomocí učitelů, později samostatně)
rozdělení rolí ve skupině, vytvoření pravidel pro práci v týmu, převzetí
zodpovědnosti za splnění úkolu (dvojice, skupiny, třída, škola)
* učitel se orientuje na skupinovou práci, spolupráci ve třídě (příprava
setkávání), vzájemnou pomoc při učení
* žákům je poskytována možnost dle svého uvážení projevit své pocity a
nálady
* do výuky pravidelně zařazujeme projekty, projektové dny, kooperativní
vyučování
* výuku orientujeme na konkrétní příklady z každodenního života (simulace,
hraní rolí)
* ve výuce jsou využívány hry, na jejichž tvorbě se podílejí sami žáci
* v rámci spolupráce s různými věkovými skupinami organizujeme společné
akce starší žáci − mladší žáci, akce pro zákonní zástupci a veřejnost
* pravidla chování ve škole postupně vypracováváme ve spolupráci s žáky
* vyžadujeme od žáků již od prvního ročníku spolupodílení se na vytváření
pravidel „vlastní“ třídy
* společně se žáky vytváříme školní řád - vyžadujeme, aby se k jeho obsahu
dle věkových zvláštností vyjádřili prostřednictvím zástupců třídy všichni žáci
* vyžadujeme od žáků hodnocení vlastního chování i chování spolužáků,
hledání společného řešení při nedodržování pravidel třídy či školního řádu,
vyžadujeme od žáků přijetí plné zodpovědnosti za dodržování pravidel třídy i
školního řádu
* obsah třídnických hodin připravujeme ve spolupráci s třídní žákovskou
samosprávou
* ve výuce používáme metodu hraní rolí pro přiblížení různých životních
situací a jejich řešení, využíváme prožitkové vyučování
* zadáváme žákům konkrétní příklady z každodenního běžného života
* organizujeme společně se staršími žáky celoškolní projektové dny
* na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní
projevy chování lidí
* pořádáme akce připomínající lidové tradice (Vánoce, Velikonoce)
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Kompetence
pracovní

Výchovné a vzdělávací strategie
* v rámci možností pořádáme sportovní soutěže, vystoupení pro veřejnost,
podporujeme účast žáků na akcích města, vystupování pro seniory, mateřské
školy
* využíváme představitelů města a spolupráce s nimi při projektech
* využití školní jídelny – pořádáme „Týden evropské kuchyně“ − požadujeme
zapojení žáků do tohoto projektu
* umožpujeme žákům účast na jednání zastupitelstva, besedy, návštěvy MěÚ,
soudu
* nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační
apod.) jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům
* nabídkou zájmových útvarů podněcujeme u žáků zájmovou činnost a
smysluplné využití volného času
* různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými
profesemi – cíleně ujaspujeme představu žáků o reálné podobě jejich
budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia
* umožpujeme žákům samostatné organizování akcí mimo vyučování,
přípravu akcí pro mladší spolužáky i pro zákonní zástupci
* umožpujeme žákům podílet se na tvorbě pomůcek do výuky, prezentovat
výsledky vlastní práce žákům mladších ročníků (spolupráce mladších žáků se
staršími)
* zapojujeme žáky do přípravy školních projektů
* vyžadujeme od žáků zhodnocení vlastní práce i práce spolužáků a návrhy na
zlepšení
* získané poznatky žáků jsou využíváme při konkrétních činnostech
propojených s praktickým životem a zdůrazpujících vztah k volbě povolání –
hraní rolí, diskuse, skupinová práce, pokusy a experimenty
* žádnou prací žáky netrestáme

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:
PLPP sestavuje třídní učitel ve spolupráci s vyučujícími ostatních předmětů a ve spolupráci
s výchovnou poradkyní. PLPP má písemnou podobu. Před zpracováním vyučující vedou rozhovory
s cílem stanovení metod práce se žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností.
Výchovná poradkyně organizuje společné schůzky s rodiči i žákem.
PLPP se vyhodnocuje po 3 měsících plnění.
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:
IVP sestavuje třídní učitel ve spolupráci s vyučujícími ostatních předmětů a ve spolupráci
s výchovnou poradkyní. PLPP i IVP má písemnou podobu. Před zpracováním vyučující vedou
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rozhovory s cílem stanovení metod práce se žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a
dovedností. Výchovná poradkyně organizuje společné schůzky s rodiči i žákem.
Pracujeme i se žáky nadanými,kteří pracují podle IVP, pro ně organizujeme školní kola
předmětových olympiád a soutěží.
Učitelé se snaží, aby všichni žáci rozvinuli maximálně své předpoklady, dávají najevo důvěru ve
schopnosti žáků a v jejich potenciál dostát školním požadavkům, nabízejí podporu, pozorně si
všímají pokroku každého žáka a ocepují jej.
Nadané žáky zapojujeme do nejrůznějších projektů, které vedou nadané žáky k samostatnosti a
mohou využít svého nadání ve prospěch ostatních
IVP se vyhodnocje průběžně během roku, písemně 1 x za rok.

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:
PPP Kladno, PPP Roudnice nad Labem, SPC Kladno, SPC Slunce Unhošť, SPC a PPP při SOU
Vinařice, SPC při 12. ZŠ kladno

Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

Třídní učitel, ostatní vyučující, výchovný poradce, etodik prevence

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
v oblasti organizace výuky:
v oblasti metod výuky:
v oblasti úpravy obsahu vzdělávání:
v oblasti hodnocení:

3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně
nadaných
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:

14

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Učíme se pro život
Pracujeme i se žáky nadanými, pro které organizujeme školní kola předmětových olympiád a
soutěží, před Vánocemi pravidelně připravují starší a nadaní žáci pro své mladší kamarády hodinu
kouzel, ve které předvádějí zajímavé fyzikální a chemické pokusy. Jejich cílem je děti nejen
pobavit, ale zárovep je přivést k zájmu o tyto náročné předměty. Učitelé se snaží, aby všichni žáci
rozvinuli maximálně své předpoklady, dávají najevo důvěru ve schopnosti žáků a v jejich potenciál
dostát školním požadavkům, nabízejí podporu, pozorně si všímají pokroku každého žáka a ocepují
jej.
Nadané žáky zapojujeme do nejrůznějších projektů, které vedou nadané žáky k samostatnosti a
mohou využít svého nadání ve prospěch ostatních. Projekt Starší žáci učí mladší žáky si už
vyzkoušeli někteří žáci několikrát. Tato forma výuky je zajímavá pro mladší žáčky, ale hlavně pro ty
starší. Musí se naučit mluvit před ostatními, dále ukázat, co vše se o daném tématu naučili, a
zkusit si, zda dokáží zaujmout mladší žáky, to znamená podat učivo srozumitelně, bez cizích slov a
pokud možno zajímavou a zábavnou formou. Tématy byly například voda, vzduch, odpady, zdravá
výživa nebo čtení malým spolužákům.
Uplatpujeme metodu vnitřní diferenciace, a to hlavně v cizích jazycích, dále v českém jazyce a
v matematice. Uplatpujeme skupinové vyučování. Pokud se objeví v naší škole mimořádně nadaný
žák, jsme připraveni vytvořit mu individuální vzdělávací plán, zadávat specifické úkoly, podle
možností bychom mu umožnili výuku předmětů se staršími žáky.
Individuální vzdělávací plán nadaného žáka sestavuje třídní učitelka ve spolupráci s učiteli
ostatních předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovnou poradkyní a
školským poradenským zařízením.

Při sestavování PLPP i IVP vycházíme z obsahu IVP

stanoveného podle § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. IVP má písemnou podobu. Je vytvářen ve
spolupráci s rodiči nejpozději do 1 měsíce po doporučení školského poradenského zařízení.
Součástí je termín vyhodnocení naplpování. IVP je zpracován obvykle na celý školní rok, může být
podle potřeby upravován.
Výchovná poradkyně zajistí písemný souhlas zákonného zástupce žáka.
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:
IVP sestavuje třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími a výchovnou poradkyní.

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:

Gymnázium Slaný
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Zodpovědné osoby a jejich role:

Třídní učitel, ostatní vyučující, výchovný poradce

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 včetně celostátních a mezinárodních kol

3.5 Začlenění průřezových témat
Průřezové téma/Tematický
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
okruh
ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
M
M
M
M
M
Sebepoznání a sebepojetí

PRV

ORV

Seberegulace a sebeorganizace

PŘV

Psychohygiena

PRV

ORV

Kreativita
Poznávání lidí

ORV

VV

M

PRV
ČJ

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická
etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a škola

M

ČJ

Mezilidské vztahy

Kooperace a kompetice

M

M
ČJ

ORV
ČJ

ČJ

ČJ

TV

CH
M

ORV

VLA

ORV

VLA

ORV

Občan, občanská společnost a
VLA
stát
Formy participace občanů v
PRV
politickém životě
Principy demokracie jako formy
VLA
vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

D

D,
ORV
ORV
D,
ORV
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Průřezové téma/Tematický
okruh
Evropa a svět nás zajímá

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník
VLA
Z

Objevujeme Evropu a svět

VLA

Jsme Evropané

VLA

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference

VLA

ORV

Lidské vztahy

VLA

ORV

Etnický původ

VLA

ORV

Multikulturalita

VLA

ORV

Princip sociálního smíru a
solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy

VLA

ORV

Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality
Stavba mediálních sdělení

ORV

PRV

PŘV

PŘV

PŘ

PRV
PRV

PRV
PRV

PRV
PRV

PŘV
PŘV

PŘV
PŘV

PŘ
PŘ

PŘ
PŘ

PŘ
PŘ

PŘ
PŘ

PRV

PRV

PRV

PŘV

PŘV

PŘ

PŘ

PŘ

PŘ

Vnímání autora mediálních
sdělení
Fungování a vliv médií ve
společnosti
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu

3.5.1.1

Z

ČJ

ČJ
VV

ČJ

ČJ

ČJ

ČJ

D

ČJ

ORV
ČJ
ČJ

INF
ČJ

ČJ

ČJ

ČJ

Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:

Zkratka
CH
ČJ
D
INF
M
ORV
PŘ

Název předmětu
Chemie
Český jazyk a literatura
Dějepis
Informatika
Matematika
Občansko-rodinná výchova
Přírodopis
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Zkratka
PRV
PŘV
TV
VLA
VV
Z

Název předmětu
Prvouka
Přírodověda
Tělesná výchova
Vlastivěda
Výtvarná výchova
Zeměpis
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4 Učební plán
4.1 Celkové dotace - přehled
Vzdělávací oblast

Jazyk a jazyková
komunikace

Matematika a její
aplikace
Informatika
Člověk a jeho svět

Předmět

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Další cizí jazyk
 Ruský jazyk
 Německý jazyk
Matematika

4

4+1

4+1

Dotace 1.
stupeň
33+10
9

2. stupeň
6.
7.
8.
9.
ročník ročník ročník ročník
4+1
4
4+1
3+1
3
3
3
3

Dotace 2.
stupeň
15+3
12

2

2

2

6

4+1

4+1

20+4

4

4+1

4

3+2

15+3

1

1

2

1

1

1

1

4

2

2

2

2

8

Občansko-rodinná výchova

1

1

1

1+1

4+1

Fyzika

2

1+1

1+1

1+1

5+3

2

1+1

3+1

Informatika
Prvouka

2

2

2

6

Přírodověda

1

1+1

2+1

Vlastivěda

2

1+1

3+1

Člověk a společnost Dějepis

Člověk a příroda

1. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
ročník ročník ročník ročník ročník
6+3
7+2
7+2
6+2
7+1
3
3
3

Chemie
Přírodopis
Zeměpis

2

2

2

2

8

1+1

1+1

1+1

1+1

4+4
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Vzdělávací oblast

Umění a kultura

Předmět

Hudební výchova
Výtvarná výchova
Člověk a zdraví
Tělesná výchova
Člověk a svět práce Člověk a svět práce
 Svět práce
 Pěstitelství
 Příprava pokrmů
 Práce s technickými
materiály
 Pracovní činnost pro 1.
st.
 Pracovní činnosti pro
2.st.
 Provoz a údržba
domácnosti
 Využití digitálních
technologií
 Práce s laboratorní
technikou
Volitelné předměty
 Environmentální výchova
 Cvičení z matematiky
 Cvičení z anglického jazyka
 Finanční gramotnost
Celkem hodin

1. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
ročník ročník ročník ročník ročník
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

20

22

25

25

26

Dotace 1.
stupeň
5
7
10
5

102+16

2. stupeň
6.
7.
8.
9.
ročník ročník ročník ročník
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
0+1

28

0+1

0+1

30

32

Dotace 2.
stupeň
4
5
8
3+1

0+2

32

104+18
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4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu
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5 Učební osnovy
5.1 Český jazyk a literatura
1. ročník
9
Povinný

2. ročník
9
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
9
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
8
8
5
Povinný
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
4
Povinný

8. ročník
5
Povinný

9. ročník
4
Povinný

61

Český jazyk a literatura
Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru RVP ZV Český jazyk a
literatura.
Žáci začínají s jazykovou výukou v 1. ročníku a pokračují až do 9. ročníku. Výuka předmětu Český jazyk a
literatura na 2. stupni ZŠ navazuje na výuku předmětu Český jazyk a literatura na 1. stupni ZŠ. Jazyková
výuka je chápána jako kultivace a zdokonalování jazykových dovedností žáků a jejich praktické využívání je
nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí. Prvotním cílem jazykové výuky je zejména podpora a rozvíjení
komunikačních kompetencí žáka, získání a rozvíjení takových znalostí a dovedností, které mu umožní
správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, popřípadě se jimi řídit, vhodně se vyjadřovat a
uplatpovat i vhodnou formou prosazovat výsledky svého poznávání.
Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk a literatura se skládá ze tří složek: Komunikační a slohové výchovy,
Jazykové výchovy a Literární výchovy, které se ve výuce vzájemně prolínají.
V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním,
kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu, který vychází z
různých situací, analyzovat ho a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících hodnotí žáci i formální
stránku textu a jeho výstavbu.
V Jazykové výchově získávají žáci vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého
jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se
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Název předmětu

Český jazyk a literatura
uplatpují a prohlubují i obecné intelektové dovednosti žáků. Český jazyk se od počátku stává nástrojem
získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání.
V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich
specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názor o přečteném díle. Učí se
rozlišovat literární představu od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i
schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje v 1.až 9. ročníku s hodinovými dotacemi pro
předmětu (specifické informace o předmětu jednotlivé ročníky odpovídajícími učebnímu plánu. Na prvním stupni je předmět Český jazyk a literatura
důležité pro jeho realizaci)
zastoupen takto: 1. roč. - 9 hodin, 2.roč. - 9 hodin, 3. roč. - 8 hodin, 4. roč. - 8 hodin a 5. roč. - 8 hodin.
Týdenní dotace v 6. a 7. ročníku 4 hodiny, v 8. a 9. ročníku 5 hodin týdně.
Integrace předmětů
 Český jazyk a literatura
Mezipředmětové vztahy




















Hudební výchova
Prvouka
Matematika
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Anglický jazyk
Vlastivěda
Přírodověda
Přírodopis
Fyzika
Dějepis
Občansko-rodinná výchova
Zeměpis
Informatika
Ruský jazyk
Pracovní činnost pro 1. st.
Příprava pokrmů
Německý jazyk
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ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Učíme se pro život
Název předmětu
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatpované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Český jazyk a literatura
Kompetence k učení:
• učitel věnuje maximální pozornost čtení s porozuměním, učí žáky pracovat s různými texty přiměřenými
jejich věku, vyhledávat v nich klíčová slova, myšlenky, dělat výpisky, vytvářet myšlenkové mapy
• zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a zpracovávají informace z různých zdrojů a zárovep si v
jazykových příručkách, slovnících a pravidlech ověřují správnost řešení
• učitel informace, které žák potřebuje k dalšímu učení, systematicky opakuje a procvičuje pomocí různých
aktivit. Učitel pravidelně využívá efektivní metody učení.
• učitel vede žáka k pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání
• učitel podporuje žáky k individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských
zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu
a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání
Kompetence k řešení problémů:
• učitel klade problémové otázky, vede žáky, aby sami formulovali problémové otázky a diskutovali o nich
(př. Proč…? Čím se liší…? Jak je možné, že…? Co mají podobné…? Jak bys vysvětlil…? Jak lze použít…? Co si
myslíš o…? Srovnej…!)
• zadává žákům problémové úkoly (např. doplnit neúplný text/schéma z hlediska logického úsudku, opravit
úmyslnou chybu, vybrat údaje/slova, která do textu nepatří, vymyslet řešení nějaké rozporné situace,
uspořádat nezvyklé sestavení faktů do celků)
• zařazuje metody, při kterých žáci sami objevují, tvoří, řeší, vyslovují závěry (např. křížovky, kvízy,
čtyřsměrky, hádanky, testy)
• dává žákům možnost pracovat s chybou jako s příležitostí hledat správné řešení (vyhledávat chyby,
opravovat je pomocí Pravidel českého pravopisu, slovníků
Kompetence komunikativní:
• učitel ve třídě navozuje atmosféru bezpečné a přátelské komunikace
• učitel vede žáka ke vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání
informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů
• vede žáky ke správné, slušné a bezpečné komunikaci, učí žáky dodržovat pravidla komunikace i
naslouchání
• často zařazuje metodu diskuse, vybízí žáky, aby kladli otázky, aby o problému diskutovali, vyjadřovali a
obhajovali svoje názory, přijímali názory ostatních
• vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu (partnerská výuka, skupinová práce) a
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ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Učíme se pro život
Název předmětu

Český jazyk a literatura
k veřejné prezentaci závěrů, názorů a výsledků diskuse
• navozuje atmosféru bezpečné a přátelské komunikace ve třídě
Kompetence sociální a personální:
• zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují, vzájemně si pomáhají, povzbuzují se, ocepují se (partnerská
výuka, skupinová práce, kooperativní výuka)
• vnímá a okamžitě řeší problémy ve skupině, mezi jednotlivci, vytváří modelové situace, vyhledává
příklady ze života, literatury a zařazuje je do výuky
• zařazuje metody dramatizace pro navozování a řešení různých životních situací, s nimiž se žáci setkávají
(šikana, odmítání návykových látek apod.)
• zadává diferencované úkoly, aby žáci zažili úspěch, poznali a využili své individuální schopnosti
Kompetence občanské:
• učitel společně se žáky vytváří kritéria chování a spolupráce a kritéria hodnocení, důsledně dbá na
dodržování dohodnutých pravidel
• využívá v hojné míře učení pomocí napodobování, působení vzorů a příkladů, seznamuje žáky (na
setkáních, besedách, v literárních dílech) s významnými lidmi, kteří se liší barvou pleti, smýšlením apod.
• zařazuje do života třídy aktivity žáků reprezentující školu, obec (recitační soutěž, kulturní vystoupení,
příspěvky do novin a časopisů aj.).
• podněcuje v žácích národnostní uvědomění a vlastenectví
• učitel vede žáky k pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého
sjednocujícího činitele národního společenství
• učitel utváří a rozvíjí pozitivní vztah žáka k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti
• umožpuje žákům účastnit se různých soutěží a olympiád
Kompetence pracovní:
• umožpuje žákům ve výuce smysluplně využívat moderní informační technologie k samostatnému
získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty
různého zaměření
• zařazuje do výuky co nejvíce rozmanitých praktických činností, společně se žáky vyrábí pomůcky do výuky
(kartičky, pravopisné slovníčky, soubory slov aj.)
• vyžaduje dokončování každé práce v dohodnuté kvalitě a stanoveném čase a dodržením zásad
bezpečnosti i dohodnutých pracovních postupů
zadává dlouhodobé úkoly, při nichž žáci musí svou činnost organizovat a plánovat (projekty)
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ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Učíme se pro život
Název předmětu
Způsob hodnocení žáků

Český jazyk a literatura
Hodnocení a klasifikace žáka učitelem zaujímá důležité místo mezi všemi hodnotícími činnostmi, ať už se
jedná o hodnocení v průběhu výchovně vzdělávacího procesu nebo souhrnně za určité konkrétní vzdělávací
období. Vyučující poskytuje žákovi nezbytnou zpětnou vazbu a pravdivý obraz o tom, s jakým úspěchem se
mu daří dosahovat dílčích konkretizovaných výstupů, které vedou ke klíčovým kompetencím. Výběr
vhodných forem a metod hodnocení žáka je na učiteli. Při výběru vhodné formy hodnocení by vyučující
neměl zapomínat na motivaci žáka k dalšímu učení s ohledem na jeho individuální vlohy a vlastnosti. Je
důležité, aby si zpětnou vazbu dovedli žáci brzy vytvářet i sami a naučili se vlastnímu kritickému
sebehodnocení a hodnocení svých spolužáků. Proto budou vyučující dávat prostor takovým formám
hodnocení všude, kde je to jen trochu možné.
Základem formálního hodnocení žáka je tradiční klasifikace v pětistuppové stupnici. Vyučující je při
klasifikaci povinen dodržovat platné právní předpisy a vnitřní normy školy (zejména vnitřní klasifikační řád),
které upravují pravidla pro klasifikaci. Souhrnné písemné slovní hodnocení může vyučující použít jen v
souladu s platnými právními předpisy nebo jako (velmi vhodný) „doplněk“ ke klasifikaci.
Hodnocení žáka vychází z posouzení míry dosažených očekávaných výstupů formulovaných v učebních
osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné,
odborně správné a prokazatelné.

Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
- tvořivé činnosti s literárním textem
- přednes vhodných literárních textů
- volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu
- dramatizace
- vlastní výtvarný doprovod

1. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých
schopností
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Český jazyk a literatura

1. ročník

- mluvený projev - základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu,
výslovnost)

- zvuková stránka jazyka - sluchové rozlišení hlásek
- výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin
- modulace souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk)
- čtení - praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, plynulé, znalost orientačních
prvků v textu)
- věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, klíčová slova)
- mluvená projev - komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluvení, prosba, vzkaz,
zpráva, oznámení, vypravování, dialog na základě obrazového materiálu
- vyjadřování závislé na komunikační situaci
- komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího
a posluchače, zdvořilé vystupování)
- mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta)
- písemný projev - základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího
načiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem)
- technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava
textu)
- zážitkové čtení a naslouchání
- naslouchání - praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem)
- věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní - zaznamenat slyšené, reagovat
otázkami)
- základní literární pojmy - literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka,
básep, pohádka
- poslech literárních textů

ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty
přiměřené věku
ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo
řeči
ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky,
odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich
jednoduchý příběh
ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i
mimoškolních situacích
ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky;
kontroluje vlastní písemný projev
ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu
ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti

ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých
schopností
ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých
schopností
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ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Učíme se pro život
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
- čtení - praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, plynulé, znalost orientačních ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
prvků v textu)
- věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, klíčová slova)
- naslouchání - praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem)
ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
- věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní - zaznamenat slyšené, reagovat
otázkami)
- mluvená projev - komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluvení, prosba, vzkaz, ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru
zpráva, oznámení, vypravování, dialog na základě obrazového materiálu
ČJL-3-1-06 používá vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných
- vyjadřování závislé na komunikační situaci
školních i mimoškolních situacích
- komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří mluvený projev
a posluchače, zdvořilé vystupování)
ČJL- 3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich
- mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta)
jednoduchý příběh
- mluvený projev - základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu,
ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty
výslovnost)
přiměřené věku
ČJL-3-1-04pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo
řeči
- písemný projev - základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího
ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
načiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem)
ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky;
- technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava
kontroluje vlastní písemný projev
textu)
- zvuková stránka jazyka - sluchové rozlišení hlásek
ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky,
- výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin
odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
- modulace souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk)
ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření
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Český jazyk a literatura

2. ročník

- párové souhlásky
- zážitkové čtení a naslouchání
- tvořivé činnosti s literárním textem
- přednes vhodných literárních textů
- volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu
- dramatizace
- vlastní výtvarný doprovod
- základní literární pojmy - literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka,
básep, pohádka
- poslech literárních textů

volí vhodné jazykové i zvukové prostředky
ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu
ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých
schopností

ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých
schopností
ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých
schopností
- písemný projev - žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, zpráva, pozvánka, ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
vzkaz, dopis, popis, vypravování
- slovní zásoba a tvoření slov - slova a pojmy, význam slov, slova jednoznačná a
ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova
mnohoznačná, antonyma, synonyma, homonyma
významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledává v textu slova příbuzná
- pravopis - tvrdé souhlásky
ČJL-3-2-08 odůvodpuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách; dě,
- měkké souhlásky
tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty
- dě, tě, ně
a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování
- bě, pě, vě, mě
- ú/ů
- velká písmena na začátku věty
- velká písmena vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo

3. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
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Český jazyk a literatura

3. ročník

- čtení - praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, plynulé, znalost orientačních
prvků v textu)
- věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, klíčová slova)
- naslouchání - praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem)
- věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní - zaznamenat slyšené, reagovat
otázkami)
- mluvená projev - komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluvení, prosba, vzkaz,
zpráva, oznámení, vypravování, dialog na základě obrazového materiálu
- vyjadřování závislé na komunikační situaci
- komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího
a posluchače, zdvořilé vystupování)
- mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta)
- mluvený projev - základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu,
výslovnost)

- písemný projev - základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího
načiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem)
- technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava
textu)
- zvuková stránka jazyka - sluchové rozlišení hlásek
- výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin
- modulace souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk)
- párové souhlásky
- zážitkové čtení a naslouchání
- tvořivé činnosti s literárním textem
- přednes vhodných literárních textů
- volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu
- dramatizace
- vlastní výtvarný doprovod
- základní literární pojmy - literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka,

ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti

ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i
mimoškolních situacích
ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
ČJL- 3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich
jednoduchý příběh
ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty
přiměřené věku
ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo
řeči
ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky;
kontroluje vlastní písemný projev
ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky,
odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření
volí vhodné jazykové i zvukové prostředky
ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu
ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých
schopností

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních
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3. ročník

básep, pohádka
- bajka, povídka; spisovatel, básník, kniha, čtenář; divadelní představení, herec,
režisér; verš, rým, přirovnání

vyprávění
ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých
schopností
- poslech literárních textů
ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých
schopností
- písemný projev - žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, zpráva, pozvánka, ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
vzkaz, dopis, popis, vypravování
- slovní zásoba a tvoření slov - slova a pojmy, význam slov, slova jednoznačná a
ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc,
mnohoznačná, antonyma, synonyma, homonyma
okolnost, vlastnost
ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova
významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledává v textu slova příbuzná
- pravopis - tvrdé, měkké souhlásky
ČJL-3-2-08 odůvodpuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po
- vyjmenovaná slova
obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech
- ú/ů
vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování
- velká písmena na začátku věty, velká písmena vlastních jmen osob, zvířat a
místních pojmenování
- tvarosloví - slovní druhy, tvary slov
ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
- správné tvary podstatných jmen, přídavných jmen, sloves
ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen,
přídavných jmen a sloves
- skladba - věta jednoduchá a souvětí
ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými
- základní skladební dvojice
spojovacími výrazy
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník





Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
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4. ročník





Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
- spisovné tvary slov v psaném a mluveném projevu
ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary
- význam slov, slova jednoznačná a mnohoznačná, antonyma, synonyma,
ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného
homonyma
významu a slova vícevýznamová
- stavba slova (kořen, část předponová a příponová, koncovka)
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
- pravopis předpon roz-, bez-, od-, pod-, nadČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
- tvarosloví - slovní druhy, tvary slov a jejich třídění
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky
správných tvarech ve svém mluveném projevu
- mluvnické kategorie sloves a podstatných jmen, infinitiv
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky
správných tvarech ve svém mluveném projevu
- základy morfologického pravopisu - koncovky podstatných jmen
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky
správných tvarech ve svém mluveném projevu
- základní skladební dvojice
ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební
dvojici označuje základ věty
- smysluplné uspořádání vět jednoduchých do souvětí
ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v
souvětí
- spojovací výrazy
ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměpuje
- vedení čtenářského sešitu
ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
- čtení s porozuměním
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
- tvořivé činnosti s literárním textem - přednes vhodných literárních textů
ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text
- volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu
na dané téma
- dramatizace
- vlastní výtvarný doprovod
- sestavení krátkého lit. útvaru na dané téma
ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text
na dané téma
- základní literární pojmy - literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
básep, pohádka, bajka, povídka
- věcné čtení - čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, klíčová slova
ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk,
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4. ročník

- zápisy z učebnic, výpisky údajů ze slovníků a encyklopedií
- telefonování, základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení
dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování)
- věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní - zaznamenat slyšené, reagovat
otázkami)
- mluvený projev - komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz,
zpráva, oznámení
- mluvený projev – základní techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu,
výslovnost)
- vyjadřování závislé na komunikační situaci
- vypravování
- formální, neformální komunikace
- žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, pozvánka, dopis, popis

podstatné informace zaznamenává
ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na
záznamníku
ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj
podstatná fakta
ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na
záznamníku
ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého
komunikačního záměru

ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle
komunikační situace
ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační
žánry
- syntaktický pravopis - shoda přísudku s holým podmětem
ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického pravopisu
- skladba - věta jednoduchá a souvětí
ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v
souvětí
- literární pojmy: spisovatel, básník, kniha, čtenář, divadelní představení, herec,
ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární
režisér, rým, verš, přirovnání
pojmy
- jednoduché tiskopisy - přihláška, dotazník, oznámení, inzerát
ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník







Kompetence k řešení problémů
Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
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 Kompetence pracovní
Učivo
- čtení s porozuměním přiměřeného textu
- věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, klíčová slova)
- sestavení jednoduché osnovy a vyprávění podle ní
- písemný projev - dopis
- písemný projev - popis
- písemný projev - omluvenka
- věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní - zaznamenat slyšené, reagovat
otázkami)
- vytvoření si vlastního názoru na reklamu
- mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta)
- výslovnost, spisovné tvary slov v mluveném a písemném projevu
- vyjadřování závislé na komunikační situaci
- základy morfologického pravopisu ( koncovky přídavných jmen tvrdých a
měkkých)
- pravopis lexikální (psaní předpon)
- stavba slov
- tvarosloví - slovní druhy
- tvary slov
- podmět a přísudek - holý a rozvitý
- rozlišení přísudku slovesného a jmenného se sponou
- poznat spojovací výrazy v souvětí
- užívat vhodné spojovací výrazy
- pravopis
- záznamy četby, vedení čtenářského sešitu

ŠVP výstupy
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk,
podstatné informace zaznamenává
ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo
písemný projev s dodržením časové posloupnosti
ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační
žánry
ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj
podstatná fakta
ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě
ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle
situace
ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky
správných tvarech ve svém mluveném projevu
ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební
dvojici označuje základ věty
ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební
dvojici označuje základ věty
ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměpuje
ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách
ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického pravopisu
ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
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5. ročník

- zážitkové čtení a naslouchání
- volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu
- dramatizace
- vlastní výtvarný doprovod
- literární žánry – pohádky, pověst, bajka, dobrodružná literatura, komiks, naučný
text, scifi a fantasy literatura
- rozeznání prózy a poezie
- literární pojmy – rým, verš, sloka, autor, hlavní hrdina

ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text
na dané téma

ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů

ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární
pojmy
ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo
písemný projev s dodržením časové posloupnosti
ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na
záznamníku
ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v
souvětí
ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického pravopisu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

- písemný projev - pozdrav z prázdnin
- dialog na základě obrazového materiálu
- větné vzorce souvětí
- pravopis - shoda podmětu s přísudkem
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo

6. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
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jazyk a jeho útvary

jazykověda a její složky

jazykové příručky

hláskosloví

spisovná výslovnost

stavba slova: slovotvorný základ; přípona; předpona; koncovka; slova příbuzná

chápe krásu a význam mateřského jazyka
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu,
zdůvodní jejich užití
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné
češtiny a dalšími jazykovými příručkami
chápe krásu a význam mateřského jazyka
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu,
zdůvodní jejich užití
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné
češtiny a dalšími jazykovými příručkami
chápe krásu a význam mateřského jazyka
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu,
zdůvodní jejich užití
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné
češtiny a dalšími jazykovými příručkami
rozlišuje zvukovou a graf. podobu jazyka
ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžné užívaná cizí slova
správně vyslovuje hlásky
chápe spodobu znělosti
pozná podle intonace druhy vět
označí přízvuk, správně vyslovuje
rozlišuje zvukovou a graf. podobu jazyka
ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžné užívaná cizí slova
správně vyslovuje hlásky
chápe spodobu znělosti
pozná podle intonace druhy vět
označí přízvuk, správně vyslovuje
chápe stavbu slova a způsoby tvoření slov
pozná slova příbuzná, slovotvorný základ a kořen
upevní si pravopis
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změny souhlásek při odvozování

zdvojené souhlásky

skupiny hlásek při odvozování

skupiny bě / bje, pě / pje, mě / mně

předpony s-, z-, vz-

druhy slov
podstatná jména: druhy; pravopis podstatných jmen
přídavná jména: druhy; pravopis přídavných jmen; jmenné tvary; stuppování

zájmena: druhy; sklopování zájmen – já, ty, ten, ta, to
číslovky: druhy; užití
slovesa: způsob u sloves (podmipovací)

orientuje se ve vyjmenovaných slovech a zná příbuzná slova z hlediska pravopisu
chápe stavbu slova a způsoby tvoření slov
pozná slova příbuzná, slovotvorný základ a kořen
upevní si pravopis
chápe stavbu slova a způsoby tvoření slov
pozná slova příbuzná, slovotvorný základ a kořen
upevní si pravopis
chápe stavbu slova a způsoby tvoření slov
pozná slova příbuzná, slovotvorný základ a kořen
upevní si pravopis
chápe stavbu slova a způsoby tvoření slov
pozná slova příbuzná, slovotvorný základ a kořen
upevní si pravopis
chápe stavbu slova a způsoby tvoření slov
pozná slova příbuzná, slovotvorný základ a kořen
upevní si pravopis
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich
používá ve vhodné komunikační situaci
rozlišuje a používá podstatná jména podle tvarů jednotného a množného čísla
užívá správně tvary jmenné
rozpozná druhy přídavných jmen a uplatpuje tuto znalost při písemném projevu
(psaní i/y)
užívá správně tvary jmenné
umí vytvořit tvary 2. a 3. stupně přídavných jmen a vysvětlí způsob jejich tvoření
dokáže třídit zájmena podle druhů
tvoří správné tvary zájmen ve všech pádech
pozná druhy číslovek
umí správně použít číslovky v psané i mluvené podobě
správně tvoří a používá tvary sloves v mluveném i psaném projevu
umí vytvořit tvary podm. způsobu

37

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Učíme se pro život
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větná stavba

základní větné členy: druhy podmětu; druhy přísudku

shoda podmětu s přísudkem
předmět

přívlastek: shodný X neshodný

příslovečné určení: místa; času; způsobu

věta jednoduchá X souvětí

6. ročník
pozná základní skladební dvojici
rozpozná ve větě rozvíjející větné členy
graficky znázorpuje vztahy ve větě jednoduché
rozpozná několikanásobný větný člen a uplatpuje s ním související interpunkci
rozezná větu jednoduchou a souvětí
určuje počet vět v souvětí
pozná větu hlavní a vedlejší
aplikuje poznatky o interpunkci v souvětí
pozná základní skladební dvojici
určí jednotlivé druhy podmětu a přísudku
rozpozná ve větě rozvíjející větné členy
graficky znázorpuje vztahy ve větě jednoduché
rozpozná několikanásobný větný člen a uplatpuje s ním související interpunkci
upevní si pravopis shody přísudku s podmětem
umí se zeptat na rozvíjející větné členy
rozpozná ve větě rozvíjející větné členy
graficky znázorpuje vztahy ve větě jednoduché
rozpozná několikanásobný větný člen a uplatpuje s ním související interpunkci
umí se zeptat na rozvíjející větné členy
rozpozná ve větě rozvíjející větné členy
graficky znázorpuje vztahy ve větě jednoduché
rozpozná několikanásobný větný člen a uplatpuje s ním související interpunkci
umí se zeptat na rozvíjející větné členy
rozpozná ve větě rozvíjející větné členy
graficky znázorpuje vztahy ve větě jednoduché
rozpozná několikanásobný větný člen a uplatpuje s ním související interpunkci
rozezná větu jednoduchou a souvětí
určuje počet vět v souvětí
pozná větu hlavní a vedlejší
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přímá řeč
vypravování

výstavba textu

slovní zásoba

vhodné slohové prostředky

6. ročník
aplikuje poznatky o interpunkci v souvětí
umí v písemném projevu uplatnit grafickou podobu přímé řeči
použije zápletku a přímou řeč
umí sestavit osnovu (hesla i věty)
používá vhodné jazykové prostředky a dějová slovesa
používá dělení písemného projevu do odstavců
napíše vypravování podle osnovy
použije zápletku a přímou řeč
umí sestavit osnovu (hesla i věty)
používá vhodné jazykové prostředky a dějová slovesa
používá dělení písemného projevu do odstavců
napíše vypravování podle osnovy
použije zápletku a přímou řeč
umí sestavit osnovu (hesla i věty)
používá vhodné jazykové prostředky a dějová slovesa
používá dělení písemného projevu do odstavců
napíše vypravování podle osnovy
použije zápletku a přímou řeč
při výstavbě textu postupuje podle určitého pořádku
používá výstižné jazykové prostředky (přirovnání, názornost…)
shrne praktické využití návodů
umí sestavit osnovu (hesla i věty)
používá vhodné jazykové prostředky a dějová slovesa
používá dělení písemného projevu do odstavců
napíše vypravování podle osnovy
použije zápletku a přímou řeč
při výstavbě textu postupuje podle určitého pořádku
používá výstižné jazykové prostředky (přirovnání, názornost…)
shrne praktické využití návodů
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popis

popis děje

popis předmětu

popis osoby

popis pracovního postupu

zpráva

oznámení

výpisky

výtah

6. ročník
vyjmenuje druhy popisu
popisuje písemně i ústně předmět, osobu, postup
při výstavbě textu postupuje podle určitého pořádku
používá výstižné jazykové prostředky (přirovnání, názornost…)
shrne praktické využití návodů
vyjmenuje druhy popisu
popisuje písemně i ústně předmět, osobu, postup
používá výstižné jazykové prostředky (přirovnání, názornost…)
vyjmenuje druhy popisu
popisuje písemně i ústně předmět, osobu, postup
používá výstižné jazykové prostředky (přirovnání, názornost…)
vyjmenuje druhy popisu
popisuje písemně i ústně předmět, osobu, postup
používá výstižné jazykové prostředky (přirovnání, názornost…)
vyjmenuje druhy popisu
popisuje písemně i ústně předmět, osobu, postup
používá výstižné jazykové prostředky (přirovnání, názornost…)
shrne praktické využití návodů
odliší zprávu od oznámení
napíše krátkou zprávu a oznámení
shrne praktické využití
odliší zprávu od oznámení
napíše krátkou zprávu a oznámení
shrne praktické využití
vyhledá nejdůležitější myšlenku
vyhledá klíčová slova
napíše výpisky v heslech a ve větách
vyhledá nejdůležitější myšlenku
definuje výtah
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6. ročník

pojem literatura

naše čtenářská zkušenost: poslech, vlastní četba; žánry; beseda

oblíbené knihy a literární hrdinové

návštěva knihovny
literární deník

vznik světa v literatuře a filmu
biblické mýty a báje
antické mýty a báje
pověsti - A. Jirásek

legenda: Sv. Václav, Sv. Ludmila, Sv. Kateřina…
pohádka klasická

vysvětlí pojem literatura a chápe přínos
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele
vysvětlí pojem literatura a chápe přínos
seznámí se se školní a místní knihovnou
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního
nebo filmového představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele
ČJL-9-3-01 formuluje hlavní myšlenku literárního díla
čte správně zastaralá, cizí slova a zvládne vyhledat jejich význam
pokusí se o čtení s porozuměním
vysvětlí pojem literatura a chápe přínos
seznámí se se školní a místní knihovnou
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního
nebo filmového představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-01 formuluje hlavní myšlenku literárního díla
seznámí se se školní a místní knihovnou
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele
ČJL-9-3-01 formuluje hlavní myšlenku literárního díla
vybere si a reprodukuje 1 báji
vybere si a reprodukuje 1 báji
vybere si a reprodukuje 1 báji
vyhledává základní znaky pověsti v ukázkách
chápe přínos pověstí
reprodukuje 1 regionální pověst
zformuluje základní znaky legendy
vysvětlí pojem literatura a chápe přínos
pokusí se o dramatizaci pohádky
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6. ročník

pohádky jiných národů: ruské, francouzské, německé

pohádka moderní

regionální pověsti

bajky: Ezop, Krylov
literární druhy: poezie, próza, drama X lyrika, epika, drama

literární žánry – ukázky: povídka, cestopis + žánry, se kterými jsme se setkali v
průběhu školního roku

lyrika – česká

zařadí pohádku mezi klasické či moderní
vybere si a reprodukuje 1 pohádku
pokusí se o dramatizaci pohádky
zařadí pohádku mezi klasické či moderní
vybere si a reprodukuje 1 pohádku
pokusí se o dramatizaci pohádky
vyhledává základní znaky pověsti v ukázkách
chápe přínos pověstí
reprodukuje 1 regionální pověst
najde mravní ponaučení v bajkách
ČJL-9-3-06 rozlišuje literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich
výrazné představitele
vyhledá básnické prostředky, dbá na intonaci, rytmus
seznámí se s lyricko-epickým žánrem
snaží se porozumět textu
umí doporučit vrstevníkům vhodnou knihu k četbě
umí rozlišovat poezii a prózu
seznámí se s lyricko-epickým žánrem
snaží se porozumět textu
pokusí se vyjádřit hlavní myšlenku
rozšiřuje svou slovní zásobu četbou
umí doporučit vrstevníkům vhodnou knihu k četbě
vyhledá básnické prostředky, dbá na intonaci, rytmus
naučí se zpaměti básep
umí rozlišovat poezii a prózu
přečte si ukázky básní
uvede některé české a světové básníky
pokusí se o výrazné čtení
seznámí se s lyricko-epickým žánrem
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lyrika – světová

epika – veršovaná

epika v próze; vyprávění v 1. a 3. osobě

epika – povídka s dětským hrdinou

epika – povídky o zvířatech

beseda nad vlastní četbou

6. ročník
umí doporučit vrstevníkům vhodnou knihu k četbě
vyhledá básnické prostředky, dbá na intonaci, rytmus
umí rozlišovat poezii a prózu
přečte si ukázky básní
uvede některé české a světové básníky
pokusí se o výrazné čtení
seznámí se s lyricko-epickým žánrem
umí doporučit vrstevníkům vhodnou knihu k četbě
umí rozlišovat poezii a prózu
pokusí se o výrazné čtení
seznámí se s lyricko-epickým žánrem
snaží se porozumět textu
umí doporučit vrstevníkům vhodnou knihu k četbě
umí rozlišovat poezii a prózu
rozliší 1. a 3. osobu ve vyprávění
snaží se porozumět textu
pokusí se vyjádřit hlavní myšlenku
umí doporučit vrstevníkům vhodnou knihu k četbě
umí rozlišovat poezii a prózu
snaží se porozumět textu
pokusí se vyjádřit hlavní myšlenku
shrne vědomosti o hrdinovi, době, prostředí
vysvětlí pojem autobiografické prvky
umí doporučit vrstevníkům vhodnou knihu k četbě
umí rozlišovat poezii a prózu
snaží se porozumět textu
pokusí se vyjádřit hlavní myšlenku
umí doporučit vrstevníkům vhodnou knihu k četbě
snaží se porozumět textu
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knižní ilustrace
známí ilustrátoři
zhodnocení literárních deníků
literární pořady a výstavy pořádané různými institucemi
dopis

osobní dopis

úřední dopis

6. ročník
pokusí se vyjádřit hlavní myšlenku
rozšiřuje svou slovní zásobu četbou
vytváří si průběžně zápisky z četby
umí doporučit vrstevníkům vhodnou knihu k četbě
využije známých vědomostí k výběru vhodné a hodnotné literatury
umí doporučit vrstevníkům vhodnou knihu k četbě
seznámí se s některými ilustracemi a jejich autory
umí doporučit vrstevníkům vhodnou knihu k četbě
využije známých vědomostí k výběru vhodné a hodnotné literatury
vyjmenuje typy dopisů
rozliší využití a stylizaci různých typů dopisů
vysvětlí stavbu dopisu
rozliší soukromou a úřední korespondenci
napíše úřední a soukromý dopis
vyjmenuje typy dopisů
rozliší využití a stylizaci různých typů dopisů
vysvětlí stavbu dopisu
rozliší soukromou a úřední korespondenci
napíše úřední a soukromý dopis
vyjmenuje typy dopisů
rozliší využití a stylizaci různých typů dopisů
vysvětlí stavbu dopisu
rozliší soukromou a úřední korespondenci
napíše úřední a soukromý dopis
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
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Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
podstatná jména: opakování – koncovky, mluvnické kategorie; odchylné tvary
vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel sklopování a časování
některých podstatných jmen označujících části těla
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné
češtiny a s dalšími slovníky a příručkami
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy
ČJL-9-2-04 tvoří spisovné tvary slov
ČJL-9-2-04 vědomě používá spisovné tvary slov ve vhodné komunikační situaci
ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových
projevů podle komunikační situace
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis slovotvorný, lexikální
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis morfologický i syntaktický ve větě
jednoduché i souvětí
přídavná jména: opakování – mluvnické kategorie, koncovky, stuppování
vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel sklopování a časování
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné
češtiny a s dalšími slovníky a příručkami
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy
ČJL-9-2-04 tvoří spisovné tvary slov
ČJL-9-2-04 vědomě používá spisovné tvary slov ve vhodné komunikační situaci
ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových
projevů podle komunikační situace
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis slovotvorný, lexikální
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis morfologický i syntaktický ve větě
jednoduché i souvětí
zájmena: opakování – druhy; zájmeno já; sebou X s sebou; sklopování zájmen – ji / vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel sklopování a časování
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Český jazyk a literatura

7. ročník

jí, ni / ní; zájmeno jenž (informativně)

číslovky: druhy; určité X neurčité číslovky; řadové číslovky; sklopování číslovek dvě
+ obě

slovesa: obtížnější tvary sloves (práce s Pravidly českého pravopisu); rod činný X
trpný; podmipovací způsob přítomný X minulý; opakování – mluvnické kategorie

ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné
češtiny a s dalšími slovníky a příručkami
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy
ČJL-9-2-04 tvoří spisovné tvary slov
ČJL-9-2-04 vědomě používá spisovné tvary slov ve vhodné komunikační situaci
ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových
projevů podle komunikační situace
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis slovotvorný, lexikální
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis morfologický i syntaktický ve větě
jednoduché i souvětí
vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel sklopování a časování
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné
češtiny a s dalšími slovníky a příručkami
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy
ČJL-9-2-04 tvoří spisovné tvary slov
ČJL-9-2-04 vědomě používá spisovné tvary slov ve vhodné komunikační situaci
ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových
projevů podle komunikační situace
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis slovotvorný, lexikální
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis morfologický i syntaktický ve větě
jednoduché i souvětí
vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel sklopování a časování
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné
češtiny a s dalšími slovníky a příručkami
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy
ČJL-9-2-04 tvoří spisovné tvary slov
ČJL-9-2-04 vědomě používá spisovné tvary slov ve vhodné komunikační situaci
ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových
projevů podle komunikační situace
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis slovotvorný, lexikální
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis morfologický i syntaktický ve větě
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7. ročník

příslovce: stuppování; příslovečné spřežky; pravopis mě / mně u příslovcí

předložky: užití předložek kromě + mimo; opakování – užití předložek s + z

spojky: podřadící X souřadící

jednoduché i souvětí
vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel sklopování a časování
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné
češtiny a s dalšími slovníky a příručkami
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy
ČJL-9-2-04 tvoří spisovné tvary slov
ČJL-9-2-04 vědomě používá spisovné tvary slov ve vhodné komunikační situaci
ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových
projevů podle komunikační situace
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis slovotvorný, lexikální
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis morfologický i syntaktický ve větě
jednoduché i souvětí
vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel sklopování a časování
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné
češtiny a s dalšími slovníky a příručkami
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy
ČJL-9-2-04 tvoří spisovné tvary slov
ČJL-9-2-04 vědomě používá spisovné tvary slov ve vhodné komunikační situaci
ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových
projevů podle komunikační situace
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis slovotvorný, lexikální
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis morfologický i syntaktický ve větě
jednoduché i souvětí
vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel sklopování a časování
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné
češtiny a s dalšími slovníky a příručkami
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy
ČJL-9-2-04 tvoří spisovné tvary slov
ČJL-9-2-04 vědomě používá spisovné tvary slov ve vhodné komunikační situaci
ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových
projevů podle komunikační situace
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částice

citoslovce: přísudek vyjádřený citoslovcem

pravopis vlastních jmen – velká písmena

7. ročník
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis slovotvorný, lexikální
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis morfologický i syntaktický ve větě
jednoduché i souvětí
vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel sklopování a časování
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné
češtiny a s dalšími slovníky a příručkami
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy
ČJL-9-2-04 tvoří spisovné tvary slov
ČJL-9-2-04 vědomě používá spisovné tvary slov ve vhodné komunikační situaci
ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových
projevů podle komunikační situace
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis slovotvorný, lexikální
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis morfologický i syntaktický ve větě
jednoduché i souvětí
vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel sklopování a časování
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné
češtiny a s dalšími slovníky a příručkami
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy
ČJL-9-2-04 tvoří spisovné tvary slov
ČJL-9-2-04 vědomě používá spisovné tvary slov ve vhodné komunikační situaci
ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových
projevů podle komunikační situace
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis slovotvorný, lexikální
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis morfologický i syntaktický ve větě
jednoduché i souvětí
vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel sklopování a časování
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné
češtiny a s dalšími slovníky a příručkami
ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových
projevů podle komunikační situace
vytvoří souvislý text s dodržováním gramatických pravidel
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7. ročník

význam slov: metafora X metonymie; homonyma X synonyma X antonyma;
odborné názvy + termíny

typy obohacování slovní zásoby a tvoření slov: afixy; přechylování; zkratky +
zkratková slova; složeniny

přísudek: opakování – druhy; vedlejší věta přísudková

podmět: opakování – druhy; vedlejší věta podmětná

shoda podmětu s několikanásobným přísudkem

předmět: vedlejší věta předmětná

v mluveném projevu vhodně užívá verbálních prostředků řeči
ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
ČJL-9-2-02 rozpoznává přenesená pojmenování
ČJL-9-2-02 rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech
ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování
slovní zásoby
využívá zásady tvoření českých slov
ČJL-9-2-07 v pís. projevu zvládá pravopis lexikální
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel
ČJL-9-1-09 vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel mezivětného navazování
využívá poznatků o skladbě ke gramaticky i věcně správnému mluvenému projevu
využívá poznatků o skladbě ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu
užije poznatky ze skladby i k vlastnímu tvořivému psaní
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický ve větě jednoduché
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický v souvětí
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel
ČJL-9-1-09 vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel mezivětného navazování
využívá poznatků o skladbě ke gramaticky i věcně správnému mluvenému projevu
využívá poznatků o skladbě ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu
užije poznatky ze skladby i k vlastnímu tvořivému psaní
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický ve větě jednoduché
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický v souvětí
využívá poznatků o skladbě ke gramaticky i věcně správnému mluvenému projevu
využívá poznatků o skladbě ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu
užije poznatky ze skladby i k vlastnímu tvořivému psaní
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický ve větě jednoduché
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický v souvětí
ČJL-9-1-09 vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel mezivětného navazování
využívá poznatků o skladbě ke gramaticky i věcně správnému mluvenému projevu
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7. ročník

využívá poznatků o skladbě ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu
užije poznatky ze skladby i k vlastnímu tvořivému psaní
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický ve větě jednoduché
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický v souvětí
přívlastek: opakování – shodný X neshodný, postupně rozvíjející X několikanásobný, ČJL-9-1-09 vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel mezivětného navazování
vedlejší věta přívlastková
využívá poznatků o skladbě ke gramaticky i věcně správnému mluvenému projevu
využívá poznatků o skladbě ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu
užije poznatky ze skladby i k vlastnímu tvořivému psaní
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický ve větě jednoduché
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický v souvětí
příslovečné určení: druhy příslovečných určení – místa, času, způsobu, míry,
ČJL-9-1-09 vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel mezivětného navazování
příčiny, účelu, podmínky, přípustky, vedlejší věta místní, časová, způsobová,
využívá poznatků o skladbě ke gramaticky i věcně správnému mluvenému projevu
měrová, příčinná, účelová, podmínková, přípustková
využívá poznatků o skladbě ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu
užije poznatky ze skladby i k vlastnímu tvořivému psaní
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický ve větě jednoduché
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický v souvětí
vypravování
ČJL-9-1-09 vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel mezivětného navazování
užije poznatky ze skladby i k vlastnímu tvořivému psaní
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové
prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá
verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel
dialogu
jeho písemný projev je kultivovaný a výstižný
ČJL-9-1-09 vytvoří ucelený text s dodržováním pravidel mezivětného členění
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcné správnému
písemnému projevu a k tvořivé práci s textem
pozvánka
ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně a výstižně
ČJL-9-1-04 rozlišuje jazykové prostředky vhodné pro danou komunikační situaci
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životopis

popis výrobku

popis pracovního postupu

popis uměleckých děl

užití odborných názvů v popisu

líčení

charakteristika

7. ročník
jeho písemný projev je kultivovaný a výstižný
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcné správnému
písemnému projevu a k tvořivé práci s textem
ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení
ČJL-9-1-02 rozpozná komunikační záměr partnera v hovoru
jeho písemný projev je kultivovaný a výstižný
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní
myšlenky textu
ČJL-9-1-08 vytvoří otázky a stručné poznámky
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní
myšlenky textu
ČJL-9-1-08 vytvoří otázky a stručné poznámky
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní
myšlenky textu
ČJL-9-1-08 vytvoří otázky a stručné poznámky
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní
myšlenky textu
ČJL-9-1-08 vytvoří otázky a stručné poznámky
ČJL-9-1-09 vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel mezivětného navazování
jeho písemný projev je kultivovaný a výstižný
ČJL-9-1-09 vytvoří ucelený text s dodržováním pravidel mezivětného členění
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcné správnému
písemnému projevu a k tvořivé práci s textem
jeho písemný projev je kultivovaný a výstižný
ČJL-9-1-09 vytvoří ucelený text s dodržováním pravidel mezivětného členění
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcné správnému
písemnému projevu a k tvořivé práci s textem
ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v
hovoru
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu k vlastnímu tvořivému psaní na základě
svých dispozic a osobních zájmů
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7. ročník

výtah

beseda – prázdninová četba

beseda – nejzajímavější kniha, se kterou jsem se v poslední době setkal

literární deníky

filmová tvorba – historie

známí filmoví režiséři

slavné filmy oceněné některou z filmových cen

ČJL-9-1-08 vytvoří otázky a stručné poznámky
ČJL-9-1-08 vytvoří výpisky z přečteného textu
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení
ČJL-9-1-01 ověřuje fakta pomocí otázek
ČJL-9-1-01 ověřuje fakta porovnáváním s dostupnými informačními zdroji
ČJL-9-1-03 rozpoznává manipul. komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický
postoj
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledává klíčová slova, formuluje
základní myšlenky textu
ČJL-9-1-08 vytvoří výtah z přečteného textu
ČJL-9-1-08 s pomocí učitele připraví a s oporou o text přednese referát
ČJL-9-3-03 ústně formuluje dojmy ze své četby
ČJL-9-3-01 vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-01 ústně i písemně formuluje názory na různá umělecká díla
ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní; svůj názor doloží argumenty
ČJL-9-3-01 vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-01 ústně i písemně formuluje názory na různá umělecká díla
ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní; svůj názor doloží argumenty
ČJL-9-3-03 ústně formuluje dojmy ze své četby
ČJL-9-3-01 ústně i písemně formuluje názory na různá umělecká díla
ČJL-9-3-01 písemně formuluje dojmy ze své četby
ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní; svůj názor doloží argumenty
rozpozná základní rysy filmových děl
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy z návštěvy filmového představení
ČJL-9-3-03 formuluje své názory na filmová díla
porovnává ztvárnění téhož námětu v liter., filmovém i divadelním zpracování
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy z návštěvy filmového představení
ČJL-9-3-03 formuluje své názory na filmová díla
porovnává ztvárnění téhož námětu v liter., filmovém i divadelním zpracování
rozpozná základní rysy filmových děl
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filmová představení (aktuální situace)

diskuse – současný film

česká povídka

Čapek, Hašek, Jirásek, Neruda
světová povídka + ukázky

téma Vánoc v české literatuře
cestopis + reportáž

7. ročník
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy z návštěvy filmového představení
ČJL-9-3-03 formuluje své názory na filmová díla
porovnává ztvárnění téhož námětu v liter., filmovém i divadelním zpracování
rozpozná základní rysy filmových děl
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy z návštěvy filmového představení
ČJL-9-3-03 formuluje své názory na filmová díla
porovnává ztvárnění téhož námětu v liter., filmovém i divadelním zpracování
rozpozná základní rysy filmových děl
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy z návštěvy filmového představení
ČJL-9-3-03 formuluje své názory na filmová díla
porovnává ztvárnění téhož námětu v liter., filmovém i divadelním zpracování
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text
ČJL-9-3-01 jednoduše popisuje strukturu lit. díla
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora
ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede
jejich významné představitele
dokáže se orientovat ve výběru literatury podle svých zájmů
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora
dokáže se orientovat ve výběru literatury podle svých zájmů
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text
ČJL-9-3-01 jednoduše popisuje strukturu lit. díla
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora
ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede
jejich významné představitele
ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě
osvojených znalostí základů literární teorie
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text
ČJL-9-3-01 jednoduše popisuje strukturu lit. díla
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Hanzelka, Zikmund

současné cestopisy

kroniky
drama – monolog, dialog, průvodní poznámky

kompozice dramatu, postavy

české drama - Tyl, Jirásek, Čapek, Hrubín

7. ročník
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora
ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede
jejich významné představitele
uvede příklady věcné literatury
dokáže se orientovat ve výběru literatury podle svých zájmů
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede
jejich významné představitele
uvede příklady věcné literatury
dokáže se orientovat ve výběru literatury podle svých zájmů
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede
jejich významné představitele
uvede příklady věcné literatury
dokáže se orientovat ve výběru literatury podle svých zájmů
dokáže se orientovat ve výběru literatury podle svých zájmů
ČJL-9-3-03 formuluje ústně své dojmy z návštěvy divadelního představení
ČJL-9-3-03 formuluje písemně své názory na shlédnuté divadelní představení
porovnává základní dramatické žánry
ČJL-9-3-03 formuluje ústně své dojmy z návštěvy divadelního představení
ČJL-9-3-03 formuluje písemně své názory na shlédnuté divadelní představení
porovnává základní dramatické žánry
uvede významné české dramatiky
seznámil se se současným českým dramatem
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora
ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede
jejich významné představitele
dokáže se orientovat ve výběru literatury podle svých zájmů
ČJL-9-3-03 formuluje ústně své dojmy z návštěvy divadelního představení
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Český jazyk a literatura

světové drama - Shakespeare, Molliére

drama, komedie, tragédie

lyricko-epický žánr

lidová a umělá balada 19. – 20. století
Vrchlický, Neruda, Erben, Čelakovský

7. ročník
ČJL-9-3-03 formuluje písemně své názory na shlédnuté divadelní představení
porovnává základní dramatické žánry
uvede významné české dramatiky
seznámil se se současným českým dramatem
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora
ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede
jejich významné představitele
dokáže se orientovat ve výběru literatury podle svých zájmů
ČJL-9-3-03 formuluje ústně své dojmy z návštěvy divadelního představení
ČJL-9-3-03 formuluje písemně své názory na shlédnuté divadelní představení
porovnává základní dramatické žánry
uvede významné světové dramatiky
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede
jejich významné představitele
ČJL-9-3-03 formuluje ústně své dojmy z návštěvy divadelního představení
ČJL-9-3-03 formuluje písemně své názory na shlédnuté divadelní představení
porovnává základní dramatické žánry
seznámil se se současným českým dramatem
ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede
jejich významné představitele
ČJL-9-3-06 rozlišuje lyrické žánry
ČJL-9-3-06 porovnává lyrické žánry
ČJL-9-3-06 srovnává funkci jednotlivých lyrických žánrů
ČJL-9-3-06 uvede výrazné představitele lyrických žánrů
ČJL-9-3-06 rozlišuje lyrické žánry
ČJL-9-3-06 srovnává funkci jednotlivých lyrických žánrů
ČJL-9-3-06 srovnává funkci jednotlivých lyrických žánrů
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Český jazyk a literatura
druhy lyriky – ukázky, autoři; rozbor příkladů

vybrané literární pojmy: zosobnění, metafora, personifikace …
přírodní lyrika

milostná lyrika

televizní tvorba

historie televizního vysílání v ČR
typy televizních pořadů

vlastní zkušenost s televizí

7. ročník
ČJL-9-3-06 uvede výrazné představitele lyrických žánrů
ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede
jejich významné představitele
ČJL-9-3-06 rozlišuje lyrické žánry
ČJL-9-3-06 porovnává lyrické žánry
ČJL-9-3-06 srovnává funkci jednotlivých lyrických žánrů
ČJL-9-3-06 uvede výrazné představitele lyrických žánrů
ČJL-9-3-06 porovnává lyrické žánry
ČJL-9-3-06 srovnává funkci jednotlivých lyrických žánrů
ČJL-9-3-06 rozlišuje lyrické žánry
ČJL-9-3-06 porovnává lyrické žánry
ČJL-9-3-06 srovnává funkci jednotlivých lyrických žánrů
ČJL-9-3-06 uvede výrazné představitele lyrických žánrů
ČJL-9-3-06 rozlišuje lyrické žánry
ČJL-9-3-06 porovnává lyrické žánry
ČJL-9-3-06 srovnává funkci jednotlivých lyrických žánrů
ČJL-9-3-06 uvede výrazné představitele lyrických žánrů
ČJL-9-3-03 ústně formuluje dojmy ze zhlédnutí pořadu v televizi
porovná uměleckou hodnotu televizních pořadů
vzhledem ke svým koníčkům a zájmům si dokáže vybírat vhodné pořady
rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích, zaujímá k ní kritický postoj
porovná uměleckou hodnotu televizních pořadů
ČJL-9-3-03 ústně formuluje dojmy ze zhlédnutí pořadu v televizi
porovná uměleckou hodnotu televizních pořadů
vzhledem ke svým koníčkům a zájmům si dokáže vybírat vhodné pořady
ČJL-9-3-03 ústně formuluje dojmy ze zhlédnutí pořadu v televizi
porovná uměleckou hodnotu televizních pořadů
rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích, zaujímá k ní kritický postoj
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Český jazyk a literatura

7. ročník

oblíbené pořady

ČJL-9-3-03 ústně formuluje dojmy ze zhlédnutí pořadu v televizi
porovná uměleckou hodnotu televizních pořadů
rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích, zaujímá k ní kritický postoj
významní televizní tvůrci
porovná uměleckou hodnotu televizních pořadů
knižní vydavatelství
ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech katalogů, knihovnách
jak se dělá kniha
ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech katalogů, knihovnách
doplněk, vedlejší věta doplpková
ČJL-9-1-09 vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel mezivětného navazování
využívá poznatků o skladbě ke gramaticky i věcně správnému mluvenému projevu
využívá poznatků o skladbě ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu
užije poznatky ze skladby i k vlastnímu tvořivému psaní
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický ve větě jednoduché
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický v souvětí
žádost
využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému projevu
využívá poznatků o jazyce a stylu k tvořivé práci s textem
fejeton
ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě
osvojených znalostí základů literární teorie
Neruda, Křesťan
ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě
osvojených znalostí základů literární teorie
časopisy – klasický tisk, bulvár
ČJL-9-3-09 zjišťuje informace v různých typech informačních zdrojů
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník






Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
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Český jazyk a literatura

8. ročník




Kompetence občanské
Kompetence pracovní

Učivo
útvary národního jazyka: slang; žargon, argot

slovanské jazyky

slova přejatá a slova cizí: význam + české ekvivalenty, práce se slovníky

opakování: sl. druhy; pravopis; mluv. kategorie

sklopování obecných jmen přejatých

sklopování vlastních jmen přejatých

ŠVP výstupy
rozpozná slovanské a světové jazyky
používá jazykové příručky a samostatně v nich vyhledává potřebné informace
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití
rozpozná slovanské a světové jazyky
používá jazykové příručky a samostatně v nich vyhledává potřebné informace
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití
rozpozná slovanské a světové jazyky
používá jazykové příručky a samostatně v nich vyhledává potřebné informace
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití
ČJL-9-2-04 správně třídí sl. druhy, tvoří spis tvary slov, používá je ve vhodné
komunikační situaci
ČJL-9-2-07 zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě
jednoduché i v souvětí
uvede rozdíl ve sklopování podstatných jmen přejatých a vytvoří jejich správné
tvary
ČJL-9-2-04 správně třídí sl. druhy, tvoří spis tvary slov, používá je ve vhodné
komunikační situaci
ČJL-9-2-07 zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě
jednoduché i v souvětí
uvede rozdíl ve sklopování podstatných jmen přejatých a vytvoří jejich správné
tvary
ČJL-9-2-04 správně třídí sl. druhy, tvoří spis tvary slov, používá je ve vhodné
komunikační situaci
ČJL-9-2-07 zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě
jednoduché i v souvětí
uvede rozdíl ve sklopování podstatných jmen přejatých a vytvoří jejich správné
tvary
ČJL-9-2-04 správně třídí sl. druhy, tvoří spis tvary slov, používá je ve vhodné

58

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Učíme se pro život
Český jazyk a literatura

8. ročník

komunikační situaci
ČJL-9-2-07 zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě
jednoduché i v souvětí
sklopování cizích vlastních jmen (především slov řeckého a latinského původu)
uvede rozdíl ve sklopování podstatných jmen přejatých a vytvoří jejich správné
tvary
ČJL-9-2-04 správně třídí sl. druhy, tvoří spis tvary slov, používá je ve vhodné
komunikační situaci
ČJL-9-2-07 zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě
jednoduché i v souvětí
slovesa: slovesný vid; slovesné třídy; slovesné vzory (informativně); nepravidelná
zařadí sloveso do třídy a ke vzoru
slovesa – být, jíst, vědět, chtít; podstatná jména slovesná; přídavná jména slovesná určuje mluvnické kategorie sloves
ČJL-9-2-04 správně třídí sl. druhy, tvoří spis tvary slov, používá je ve vhodné
komunikační situaci
ČJL-9-2-07 zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě
jednoduché i v souvětí
věta jednočlenná X dvojčlenná X větný ekvivalent
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí
přísudek: opakování – druhy
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí
určí druhy vedlejších vět a poměry mezi větami hlavními + mezi jednotlivými členy
několikanásobného větného členu; na základě těchto znalostí užívá správně
syntaktický pravopis ve větě jednoduché i v souvětí
rozlišuje souvětí souřadné a souvětí podřadné; graficky znázorní stavbu souvětí
určuje větné členy a jejich vlastnosti (holé, rozvité, několikanásobné,…)
podmět: opakování – druhy
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí
určí druhy vedlejších vět a poměry mezi větami hlavními + mezi jednotlivými členy
několikanásobného větného členu; na základě těchto znalostí užívá správně
syntaktický pravopis ve větě jednoduché i v souvětí
rozlišuje souvětí souřadné a souvětí podřadné; graficky znázorní stavbu souvětí
určuje větné členy a jejich vlastnosti (holé, rozvité, několikanásobné,…)
rozvíjející větné členy: holé X rozvité; interpunkce
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí
určí druhy vedlejších vět a poměry mezi větami hlavními + mezi jednotlivými členy
několikanásobného větného členu; na základě těchto znalostí užívá správně
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8. ročník

příslovečné určení: obtížnější druhy

PK: těsný X volný; opak. – postupně rozvíjející X několikanásobný; interpunkce

několikanásobné větné členy + poměry

souvětí podřadné: grafy; opak. – druhy vedl. vět souřadně spojené věty vedlejší:
poměry mezi souřadně spojenými větami vedlejšími; interpunkce

souvětí souřadné: významové poměry mezi větami hlavními

syntaktický pravopis ve větě jednoduché i v souvětí
rozlišuje souvětí souřadné a souvětí podřadné; graficky znázorní stavbu souvětí
určuje větné členy a jejich vlastnosti (holé, rozvité, několikanásobné,…)
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí
určí druhy vedlejších vět a poměry mezi větami hlavními + mezi jednotlivými členy
několikanásobného větného členu; na základě těchto znalostí užívá správně
syntaktický pravopis ve větě jednoduché i v souvětí
rozlišuje souvětí souřadné a souvětí podřadné; graficky znázorní stavbu souvětí
určuje větné členy a jejich vlastnosti (holé, rozvité, několikanásobné,…)
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí
určí druhy vedlejších vět a poměry mezi větami hlavními + mezi jednotlivými členy
několikanásobného větného členu; na základě těchto znalostí užívá správně
syntaktický pravopis ve větě jednoduché i v souvětí
rozlišuje souvětí souřadné a souvětí podřadné; graficky znázorní stavbu souvětí
určuje větné členy a jejich vlastnosti (holé, rozvité, několikanásobné,…)
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí
určí druhy vedlejších vět a poměry mezi větami hlavními + mezi jednotlivými členy
několikanásobného větného členu; na základě těchto znalostí užívá správně
syntaktický pravopis ve větě jednoduché i v souvětí
rozlišuje souvětí souřadné a souvětí podřadné; graficky znázorní stavbu souvětí
určuje větné členy a jejich vlastnosti (holé, rozvité, několikanásobné,…)
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí
určí druhy vedlejších vět a poměry mezi větami hlavními + mezi jednotlivými členy
několikanásobného větného členu; na základě těchto znalostí užívá správně
syntaktický pravopis ve větě jednoduché i v souvětí
rozlišuje souvětí souřadné a souvětí podřadné; graficky znázorní stavbu souvětí
určuje větné členy a jejich vlastnosti (holé, rozvité, několikanásobné,…)
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí
určí druhy vedlejších vět a poměry mezi větami hlavními + mezi jednotlivými členy
několikanásobného větného členu; na základě těchto znalostí užívá správně
syntaktický pravopis ve větě jednoduché i v souvětí
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přístavek; interpunkce

vypravování: náročnější výstavba textu

charakteristika literární postavy

výpisky
výtah
úvaha

výklad
líčení – subjektivně zabarvený popis

8. ročník
rozlišuje souvětí souřadné a souvětí podřadné; graficky znázorní stavbu souvětí
určuje větné členy a jejich vlastnosti (holé, rozvité, několikanásobné,…)
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí
určí druhy vedlejších vět a poměry mezi větami hlavními + mezi jednotlivými členy
několikanásobného větného členu; na základě těchto znalostí užívá správně
syntaktický pravopis ve větě jednoduché i v souvětí
rozlišuje souvětí souřadné a souvětí podřadné; graficky znázorní stavbu souvětí
určuje větné členy a jejich vlastnosti (holé, rozvité, několikanásobné,…)
předvede souvislý projev – ústní i písemný
užívá vhodných jazykových prostředků
v písemném projevu vhodně užívá přímou řeč
při písemném. i ústním projevu užívá vhodná slova
svým vypravováním zaujme spolužáky
v ústním i písemném projevu dodržuje zásady logické posloupnosti
předvede souvislý projev – ústní i písemný
užívá vhodných jazykových prostředků
rozlišuje vnitřní a vnější charakteristiku
v ústním i písemném projevu dodržuje zásady logické posloupnosti
charakterizuje oblíbenou literární postavu
ČJL-9-1-08 vypracuje stručné výpisky z odborného textu
rozlišuje hlavní a vedlejší informace v textu, posuzuje jejich důležitost
vypracuje výtah s pomocí osnovy, použije vhodně odborné názvosloví
užívá vhodných jazykových prostředků
při písemném. i ústním projevu užívá vhodná slova
v ústním i písemném projevu dodržuje zásady logické posloupnosti
stylizuje jednoduchou úvahu
předvede souvislý projev – ústní i písemný
vypracuje výklad s pomocí osnovy a používá vhodně odborné názvosloví
užívá vhodných jazykových prostředků
vyhledá v literatuře ukázku líčení a použije je jako vzor pro vlastní tvorbu
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tiskopisy
životopis
epika

pohádky pro mládež a dospělé

Jan Werich
bajky (vlastní názor na přečtenou bajku)

povídky

8. ročník
vyplní jednoduché tiskopisy užívané v úředním styku
vysvětlí, které základní údaje by měl obsahovat životopis a zdůvodní to
sestaví strukturovaný životopis
chápe rozdíl mezi pohádkami pro děti a pohádkami pro dospělé a je schopen jej
vlastními slovy popsat
uvede významné autory
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popíše strukturu a jazyk
díla a interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a
světové literatuře
chápe rozdíl mezi pohádkami pro děti a pohádkami pro dospělé a je schopen jej
vlastními slovy popsat
uvede významné autory
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popíše strukturu a jazyk
díla a interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a
světové literatuře
chápe rozdíl mezi pohádkami pro děti a pohádkami pro dospělé a je schopen jej
vlastními slovy popsat
vysvětlí vznik bajky
uvede typické znaky bajky
uvede významné autory
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popíše strukturu a jazyk
díla a interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a
světové literatuře
pozná povídku
ČJL-9-3-06 uvede základní typy povídek a významné autory
pokusí se napsat vlastní krátkou povídku
uvede významné autory
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popíše strukturu a jazyk
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Český jazyk a literatura

typy povídek (porovnání zfilmované a čtené povídky)

lidové hry
autorské divadlo

drama: významní čeští + významní světoví autoři

hudebně-divadelní žánry: Werich + Voskovec, Suchý + Šlitr

román

český historický román

8. ročník
díla a interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a
světové literatuře
pozná povídku
ČJL-9-3-06 uvede základní typy povídek a významné autory
pokusí se napsat vlastní krátkou povídku
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popíše strukturu a jazyk
díla a interpretuje smysl díla
porovnává různá ztvárnění téhož námětu
posoudí úlohu lidové slovesnosti
vyjmenuje významné osobnosti české i světové dramatické tvorby
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popíše strukturu a jazyk
díla a interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a
světové literatuře
vyjmenuje významné osobnosti české i světové dramatické tvorby
uvede významné autory
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popíše strukturu a jazyk
díla a interpretuje smysl díla
vyjmenuje významné osobnosti české i světové dramatické tvorby
uvede významné autory
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a
světové literatuře
má přehled o významných autorech českého i světového románu v minulosti i
současnosti
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popíše strukturu a jazyk
díla a interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a
světové literatuře
má přehled o významných autorech českého i světového románu v minulosti i
současnosti
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Český jazyk a literatura

světový historický román

současný český a svět. román

válečné romány

psychologické romány

lyrika

8. ročník
uvede významné autory
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popíše strukturu a jazyk
díla a interpretuje smysl díla
má přehled o významných autorech českého i světového románu v minulosti i
současnosti
uvede významné autory
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popíše strukturu a jazyk
díla a interpretuje smysl díla
má přehled o významných autorech českého i světového románu v minulosti i
současnosti
uvede významné autory
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popíše strukturu a jazyk
díla a interpretuje smysl díla
má přehled o významných autorech českého i světového románu v minulosti i
současnosti
uvede významné autory
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popíše strukturu a jazyk
díla a interpretuje smysl díla
má přehled o významných autorech českého i světového románu v minulosti i
současnosti
uvede významné autory
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popíše strukturu a jazyk
díla a interpretuje smysl díla
uvede základní znaky poezie
používá základní literární pojmy
uvede významné autory
ČJL-9-1-10 tvoří vlastní literární texty podle svých schopností a na základě
osvojených znalostí základů literární teorie
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popíše strukturu a jazyk
díla a interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a
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Český jazyk a literatura

8. ročník

lyrický subjekt
druhy lyriky
vybrané literární pojmy: verš, strofa, rým, rytmus, metrum

jazyk básně + básnické figury

prvky kompozice: kontrast, opakování, gradace
písep, elegie, sonet, pásmo epigram, autoři

regionální literatura: ukázky a autoři – E. Ingriš, V.B. Třebízský, Pejša

hodnotná X konzumní literatura

besedy nad četbou

světové literatuře
uvede základní znaky poezie
používá základní literární pojmy
uvede základní znaky poezie
používá základní literární pojmy
uvede základní znaky poezie
používá základní literární pojmy
stanoví rytmus básně, zvukomalebnost; rozlišuje sloku od verše
uvede základní znaky poezie
používá základní literární pojmy
stanoví rytmus básně, zvukomalebnost; rozlišuje sloku od verše
uvede základní znaky poezie
používá základní literární pojmy
uvede základní znaky poezie
používá základní literární pojmy
vyhledá ve slovnících význam pojmů: písep, elegie, sonet, pásmo, epigram a uvede
konkrétní příklady
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popíše strukturu a jazyk
díla a interpretuje smysl díla
uvede významné autory
uvede zástupce regionální literatury a vysvětlí jejich význam pro region
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popíše strukturu a jazyk
díla a interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního
nebo filmového představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popíše strukturu a jazyk
díla a interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního
nebo filmového představení a názory na umělecké dílo
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Český jazyk a literatura

8. ročník
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popíše strukturu a jazyk
díla a interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty
porovnává různá ztvárnění téhož námětu
ČJL-9-1-10 tvoří vlastní literární texty podle svých schopností a na základě
osvojených znalostí základů literární teorie
porovnává různá ztvárnění téhož námětu
ČJL-9-1-10 tvoří vlastní literární texty podle svých schopností a na základě
osvojených znalostí základů literární teorie
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

pokusy o vlastní tvorbu ( dramatizace, modernizace)

vytvoření zprávy pro školní www stránky

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník








Učivo
obecné výklady o českém jazyce (útvary českého jazyka)

vývoj českého jazyka

slovanské jazyky

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk
ČJL-9-2-08 rozlišuje nářečí a obecnou češtinu
ČJL-9-2-08 zdůvodní užití spisovného jazyka, nářečí a obecné češtiny
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk
ČJL-9-2-08 rozlišuje nářečí a obecnou češtinu
ČJL-9-2-08 zdůvodní užití spisovného jazyka, nářečí a obecné češtiny
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk
ČJL-9-2-08 rozlišuje nářečí a obecnou češtinu
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Český jazyk a literatura

9. ročník

slovní druhy

jména a jejich tvary, sklopování jmen přejatých (obecných i vlastních)

slovesa – mluvnické kategorie

přechodníky – využití v literatuře
pravopis koncovek jmen a sloves

ČJL-9-2-08 zdůvodní užití spisovného jazyka, nářečí a obecné češtiny
vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel o sklopování a časování
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné
češtiny a s dalšími slovníky a příručkami
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy
ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových
projevů podle komunikační situace
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis slovotvorný, lexikální
vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel o sklopování a časování
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné
češtiny a s dalšími slovníky a příručkami
ČJL-9-2-04 tvoří spisovné tvary slov
ČJL-9-2-04 vědomě používá spisovné tvary slov ve vhodné komunikační situaci
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis slovotvorný, lexikální
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis morfologický
ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel o sklopování a časování
ČJL-9-2-04 vědomě používá spisovné tvary slov ve vhodné komunikační situaci
ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových
projevů podle komunikační situace
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis slovotvorný, lexikální
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis morfologický
ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových
projevů podle komunikační situace
vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel o sklopování a časování
ČJL-9-2-04 tvoří spisovné tvary slov
ČJL-9-2-04 vědomě používá spisovné tvary slov ve vhodné komunikační situaci
ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových
projevů podle komunikační situace
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis slovotvorný, lexikální
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Český jazyk a literatura
velká písmena v názvech a vlastních jménech

věta jednoduchá

věta dvojčlenná a jednočlenná, větný ekvivalent

základní větné členy, druhy

rozvíjející větné členy

9. ročník
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis morfologický
vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel o sklopování a časování
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné
češtiny a s dalšími slovníky a příručkami
ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových
projevů podle komunikační situace
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis slovotvorný, lexikální
uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel
ČJL-9-1-09 vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel mezivětného navazování
využívá poznatků o skladbě ke gramaticky i věcně správnému mluvenému projevu
využívá poznatků o skladbě ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu
ČJL-9-1-10 užije poznatky ze skladby i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých
dispozic a osobních zájmů
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický ve větě jednoduché
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický v souvětí
uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel
ČJL-9-1-09 vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel mezivětného navazování
využívá poznatků o skladbě ke gramaticky i věcně správnému mluvenému projevu
využívá poznatků o skladbě ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu
ČJL-9-1-10 užije poznatky ze skladby i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých
dispozic a osobních zájmů
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický ve větě jednoduché
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický v souvětí
využívá poznatků o skladbě ke gramaticky i věcně správnému mluvenému projevu
využívá poznatků o skladbě ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu
ČJL-9-1-10 užije poznatky ze skladby i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých
dispozic a osobních zájmů
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický ve větě jednoduché
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický v souvětí
využívá poznatků o skladbě ke gramaticky i věcně správnému mluvenému projevu
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výrazy, které nejsou větnými členy

samostatné větné členy, vsuvky

souvětí souřadné a podřadné

spojovací výrazy

shoda přísudku s podmětem

9. ročník
využívá poznatků o skladbě ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu
ČJL-9-1-10 užije poznatky ze skladby i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých
dispozic a osobních zájmů
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický ve větě jednoduché
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický v souvětí
využívá poznatků o skladbě ke gramaticky i věcně správnému mluvenému projevu
využívá poznatků o skladbě ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický ve větě jednoduché
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický v souvětí
ČJL-9-1-09 vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel mezivětného navazování
využívá poznatků o skladbě ke gramaticky i věcně správnému mluvenému projevu
využívá poznatků o skladbě ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu
ČJL-9-1-10 užije poznatky ze skladby i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých
dispozic a osobních zájmů
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický ve větě jednoduché
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický v souvětí
ČJL-9-1-09 vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel mezivětného navazování
využívá poznatků o skladbě ke gramaticky i věcně správnému mluvenému projevu
využívá poznatků o skladbě ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu
ČJL-9-1-10 užije poznatky ze skladby i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých
dispozic a osobních zájmů
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický ve větě jednoduché
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický v souvětí
využívá poznatků o skladbě ke gramaticky i věcně správnému mluvenému projevu
využívá poznatků o skladbě ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu
ČJL-9-1-10 užije poznatky ze skladby i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých
dispozic a osobních zájmů
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický ve větě jednoduché
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický v souvětí
uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel
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Český jazyk a literatura

9. ročník

význam slov

synonyma, antonyma, homonyma

odborné názvy

tvoření slov

stavba slova

pravopis souvisící se stavbou slova (vyjmenovaná slova, skupiny souhlásek,
předpony)
vypravování

využívá poznatků o skladbě ke gramaticky i věcně správnému mluvenému projevu
využívá poznatků o skladbě ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu
ČJL-9-1-10 užije poznatky ze skladby i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých
dispozic a osobních zájmů
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický ve větě jednoduché
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický v souvětí
rozpoznává přenesená pojmenování
ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích, zaujímá k ní
kritický postoj
rozpoznává přenesená pojmenování
ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích, zaujímá k ní
kritický postoj
rozpoznává přenesená pojmenování
ČJL-9-1-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování
slovní zásoby
ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích, zaujímá k ní
kritický postoj
ČJL-9-1-09 vytvoří souvislý text s dodržováním gramatických pravidel
ČJL-9-1-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování
slovní zásoby
ČJL-9-1-09 vytvoří souvislý text s dodržováním gramatických pravidel
ČJL-9-1-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování
slovní zásoby
ČJL-9-1-02 využívá zásady tvoření českých slov
ČJL-9-1-07 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální
ČJL-9-1-07 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální
ČJL-9-1-10 užije poznatky ze skladby i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých
dispozic a osobních zájmů
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický ve větě jednoduché
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický v souvětí
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Český jazyk a literatura

popis děje

popis pracovního postupu

9. ročník
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému
písemnému projevu
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu k vlastnímu tvořivému psaní
ČJL-9-1-09 vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného
navazování
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu k vlastnímu tvořivému psaní na základě
svých osobních zájmů
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce k tvořivé práci s textem
formuluje hlavní myšlenky textu
ČJL-9-1-10 využívá 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
ČJL-9-1-10 užije poznatky ze skladby i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých
dispozic a osobních zájmů
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický ve větě jednoduché
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický v souvětí
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému
písemnému projevu
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu k vlastnímu tvořivému psaní
ČJL-9-1-09 vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného
navazování
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu k vlastnímu tvořivému psaní na základě
svých osobních zájmů
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce k tvořivé práci s textem
formuluje hlavní myšlenky textu
ČJL-9-1-10 využívá 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
ČJL-9-1-10 užije poznatky ze skladby i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých
dispozic a osobních zájmů
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický ve větě jednoduché
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Český jazyk a literatura

popis předmětu

diskuse

9. ročník
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický v souvětí
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému
písemnému projevu
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu k vlastnímu tvořivému psaní
ČJL-9-1-09 vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného
navazování
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu k vlastnímu tvořivému psaní na základě
svých osobních zájmů
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce k tvořivé práci s textem
formuluje hlavní myšlenky textu
ČJL-9-1-10 využívá 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
ČJL-9-1-10 užije poznatky ze skladby i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých
dispozic a osobních zájmů
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický ve větě jednoduché
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický v souvětí
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému
písemnému projevu
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu k vlastnímu tvořivému psaní
ČJL-9-1-09 vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného
navazování
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu k vlastnímu tvořivému psaní na základě
svých osobních zájmů
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce k tvořivé práci s textem
formuluje hlavní myšlenky textu
ČJL-9-1-10 využívá 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
ČJL-9-1-06 v mluveném projevu vhodně užívá verbálních prostředků řeči
ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
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Český jazyk a literatura

proslov

9. ročník
ČJL-9-1-01 ověřuje fakta pomocí otázek
rozlišuje komunikační záměr partnera v hovoru
ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji
ČJL-9-1-07 využívá zásad a pravidel dialogu
ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v
hovoru
ČJL-9-1-03 rozpozná manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický
postoj
ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá
verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
ČJL-9-1-05 vhodně užívá jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu
záměru
ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními
zdroji
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném i slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení
ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými
pro danou komunikační situaci
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové
prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu závěru
ověřuje fakta porovnáváním s dostupnými zdroji
ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní; své názory dokládá
argumenty
formuluje dojmy, které má z pořadů v TV
ČJL-9-1-06 v mluveném projevu vhodně užívá verbálních prostředků řeči
ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
rozlišuje komunikační záměr partnera v hovoru
ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v
hovoru
ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá
verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
ČJL-9-1-05 vhodně užívá jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu
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Český jazyk a literatura

charakteristika

úvaha

9. ročník
záměru
ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními
zdroji
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném i slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení
ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými
pro danou komunikační situaci
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové
prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu závěru
ověřuje fakta porovnáváním s dostupnými zdroji
ČJL-9-1-08 samostatně připraví referát, přednese referát
ČJL-9-1-10 užije poznatky ze skladby i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých
dispozic a osobních zájmů
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický ve větě jednoduché
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický v souvětí
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému
písemnému projevu
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu k vlastnímu tvořivému psaní
ČJL-9-1-09 vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného
navazování
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu k vlastnímu tvořivému psaní na základě
svých osobních zájmů
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce k tvořivé práci s textem
formuluje hlavní myšlenky textu
ČJL-9-1-10 využívá 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
ČJL-9-1-10 užije poznatky ze skladby i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých
dispozic a osobních zájmů
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický ve větě jednoduché
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický v souvětí
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému
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Český jazyk a literatura

výklad

9. ročník
písemnému projevu
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu k vlastnímu tvořivému psaní
ČJL-9-1-09 vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného
navazování
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu k vlastnímu tvořivému psaní na základě
svých osobních zájmů
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce k tvořivé práci s textem
formuluje hlavní myšlenky textu
ČJL-9-1-10 využívá 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
ČJL-9-1-10 užije poznatky ze skladby i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých
dispozic a osobních zájmů
ČJL-9-1-06 v mluveném projevu vhodně užívá verbálních prostředků řeči
ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu k tvořivé práci s textem
ČJL-9-1-09 vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného
navazování
rozlišuje komunikační záměr partnera v hovoru
ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji
ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá
verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
ČJL-9-1-05 vhodně užívá jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu
záměru
ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními
zdroji
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném i slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení
ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými
pro danou komunikační situaci
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové
prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu závěru
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Český jazyk a literatura

výtah

nakladatelství, knižní novinky
literární časopisy
samizdatová nakladatelství
literatura - fikce X skutečnost

9. ročník
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce k tvořivé práci s textem
ověřuje fakta porovnáváním s dostupnými zdroji
ČJL-9-1-08 samostatně připraví referát, přednese referát
formuluje hlavní myšlenky textu
ČJL-9-1-10 využívá 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
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický ve větě jednoduché
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický v souvětí
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému
písemnému projevu
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu k tvořivé práci s textem
ČJL-9-1-09 vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného
navazování
ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními
zdroji
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce k tvořivé práci s textem
ověřuje fakta porovnáváním s dostupnými zdroji
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení
ČJL-9-1-08 vyhledává klíčová slova
formuluje hlavní myšlenky textu
ČJL-9-1-08 vytvoří výpisky nebo výtah z přečteného textu
ČJL-9-1-10 využívá 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
zjišťuje informace v různých typech inf. zdrojů
určí funkci knižních nakladatelství
určí funkci knižních nakladatelství
určí funkci knižních nakladatelství
ČJL-9-3-03 ústně i písemně formuluje názory na různá umělecká díla
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Český jazyk a literatura

autor, literární text, čtenář, čtenářský zážitek

výklad a interpretace textu

významová a tvarová výstavba textu

epika – řeč autora, řeč postav

mytologie národů

9. ročník
ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní; své názory dokládá
argumenty
přistupuje ke knihám podle svých schopností a zájmů
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i
filmovém zpracování
ČJL-9-3-03 ústně formuluje dojmy ze své četby
ČJL-9-3-03 ústně i písemně formuluje názory na různá umělecká díla
ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní; své názory dokládá
argumenty
přistupuje ke knihám podle svých schopností a zájmů
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i
filmovém zpracování
ČJL-9-3-03 ústně formuluje dojmy ze své četby
ČJL-9-3-01 vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-03 ústně i písemně formuluje názory na různá umělecká díla
ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní; své názory dokládá
argumenty
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i
filmovém zpracování
ČJL-9-3-03 ústně formuluje dojmy ze své četby
ČJL-9-3-01 vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní; své názory dokládá
argumenty
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede
jejich výrazné představitele v české a světové literatuře
jednoduše popisuje strukturu literárního díla
uceleně reprodukuje přečtený text
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede
jejich výrazné představitele v české a světové literatuře
uceleně reprodukuje přečtený text

77

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Učíme se pro život
Český jazyk a literatura

9. ročník

Bible
legendy v české a světové literatuře

epos - epos rytířský a hrdinský

novela - autoři a ukázky

romaneto - autoři a ukázky

nástin dějin literatury (významní představitelé české a světové literatury – stručný
přehled)
žánry věcné literatury: literární kritika

jednoduše popisuje strukturu literárního díla
uceleně reprodukuje přečtený text
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede
jejich výrazné představitele v české a světové literatuře
jednoduše popisuje strukturu literárního díla
uceleně reprodukuje přečtený text
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede
jejich výrazné představitele v české a světové literatuře
jednoduše popisuje strukturu literárního díla
uceleně reprodukuje přečtený text
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede
jejich výrazné představitele v české a světové literatuře
jednoduše popisuje strukturu literárního díla
uceleně reprodukuje přečtený text
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede
jejich výrazné představitele v české a světové literatuře
jednoduše popisuje strukturu literárního díla
uceleně reprodukuje přečtený text
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a
světové literatuře
rozlišuje základní literární druhy a žánry
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede
jejich výrazné představitele v české a světové literatuře
jednoduše popisuje strukturu literárního díla
uceleně reprodukuje přečtený text
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora
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Český jazyk a literatura

biografie, román. biografie, autobiografie, memoáry

esej, sloupek, recenze, korespondence, deníky

přísloví, pranostiky, pořekadla, rčení, hádanky
filmová tvorba – žánry

film, který mě v poslední době zaujal

9. ročník
uvede příklady věcné literatury
uvede významné představitele žánrů věcné literatury
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede
jejich výrazné představitele v české a světové literatuře
jednoduše popisuje strukturu literárního díla
uceleně reprodukuje přečtený text
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora
uvede příklady věcné literatury
uvede významné představitele žánrů věcné literatury
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede
jejich výrazné představitele v české a světové literatuře
jednoduše popisuje strukturu literárního díla
uceleně reprodukuje přečtený text
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora
uvede příklady věcné literatury
uvede významné představitele žánrů věcné literatury
ČJL-9-3-01 vlastními slovy interpretuje smysl díla
uceleně reprodukuje přečtený text
rozpozná základní rysy filmových děl
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy z návštěvy filmového představení
ČJL-9-3-03 formuluje své názory na filmová díla
zjišťuje informace v různých typech inf. zdrojů
ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích, zaujímá k ní
kritický postoj
rozpozná základní rysy filmových děl
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy z návštěvy filmového představení
ČJL-9-3-03 formuluje své názory na filmová díla
zjišťuje informace v různých typech inf. zdrojů
ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích, zaujímá k ní
kritický postoj
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Český jazyk a literatura
rozhlasová tvorba

televizní tvorba

televizní pořad, který sleduji

9. ročník
dokáže si vybírat vhodné pořady
zjišťuje informace v různých typech inf. zdrojů
ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích, zaujímá k ní
kritický postoj
porovná uměleckou hodnotu televizních pořadů
dokáže si vybírat vhodné pořady
zjišťuje informace v různých typech inf. zdrojů
formuluje dojmy, které má z pořadů v TV
ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích, zaujímá k ní
kritický postoj
porovná uměleckou hodnotu televizních pořadů
dokáže si vybírat vhodné pořady
zjišťuje informace v různých typech inf. zdrojů
formuluje dojmy, které má z pořadů v TV
ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích, zaujímá k ní
kritický postoj
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
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5.2 Anglický jazyk
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
3
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
3
3
3
Povinný
Povinný
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Celkem
7. ročník
3
Povinný

8. ročník
3
Povinný

9. ročník
3
Povinný

21

Anglický jazyk
Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru RVP ZV Cizí jazyk.
Žáci začínají s výukou Anglického jazyka ve 3. ročníku a pokračují až do 9. ročníku. Výuka předmětu Anglický
jazyk na 2. stupni ZŠ navazuje na výuku předmětu Anglický jazyk na 1. stupni ZŠ.
Výuka je založena na modelu britské angličtiny, žáci jsou však okrajově seznamováni také s modelem
americké angličtiny.
Hlavním cílem výuky předmětu Anglický jazyk je rozvoj komunikačních schopností žáků – výuka gramatiky
se přizpůsobuje tomuto cíli. Důraz je kladen na schopnost žáka dorozumět se v každodenních situacích
běžného života, hovořit jednoduchým způsobem o základních tématech. Důležitá je také schopnost žáka
porozumět čtenému textu a vyhledat v něm potřebné informace. Pozornost se věnuje také poslechu a
schopnosti žáka popsat jednoduché děje.

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů

K rozvíjení výše uvedených schopností, znalostí a dovedností žáka jsou ve výuce využívány komunikační
situace a slovní zásoba, která odpovídá zájmům, vyspělosti, potřebám a nadání žáků. V rámci předmětu
Anglický jazyk jsou žáci také seznamováni se základními fakty a reáliemi anglicky mluvících zemí.
Hodinová dotace předmětu Anglický jazyk se v jednotlivých ročnících neliší, činí 3 vyučovací hodiny týdně.



Cizí jazyk
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Název předmětu
Mezipředmětové vztahy

Anglický jazyk


















Český jazyk a literatura
Matematika
Prvouka
Výtvarná výchova
Hudební výchova
Tělesná výchova
Přírodověda
Vlastivěda
Občansko-rodinná výchova
Zeměpis
Přírodopis
Dějepis
Fyzika
Německý jazyk
Ruský jazyk
Pracovní činnost pro 1. st.
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatpované na úrovni předmětu,
• učitel v hodinách využívá internet a výukové programy na PC
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové • zadává takové úkoly, které jsou pro průměrného žáka splnitelné, žák tak vidí smysl svého učení a
kompetence žáků
projevuje své schopnosti bez pocitu diskriminace či tlaku
• klade důraz na čtení přiměřených textů s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací, které
následně využije k další práci
• učitel zadává projekty, jejichž témata si žáci mají možnost sami volit tak, aby jejich zpracování bylo pro ně
zajímavé a motivující
• vede žáky k sebehodnocení, vyjadřování názorů na práci svou, své skupiny i ostatních skupin včetně
argumentace
• učitel podněcuje žáky k prezentaci jejich znalostí, schopností a dovedností v rámci různých soutěží,
olympiád, atd.
Kompetence k řešení problémů:
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Název předmětu

Anglický jazyk





učitel záměrně zadává takové úkoly, během nichž se žáci musí doptat na dílčí údaje
vede výuku tak, aby žáci hledali různá řešení problému
motivuje žáky problémovými úlohami z praktického života, při kterých žáci uplatpují své získané
znalosti a individuálně se projevují(forma dialogů, scének, atd.)
 zařazuje do výuky vypracovávání projektů (téma volí vyučující dle aktuální situace)
 v rámci zpracovávání projektu učitel vede žáky k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti:
plánování, příprava, realizace, hodnocení
 učitel používá při výuce jazykové učebnice britských autorů, ve kterých je instruktáž k jednotlivým
cvičením psána anglicky
 zadání k úkolům učitel nepřekládá, žáci si musí sami poradit, pochopit význam sděleného a přijít na
to, co mají dělat
 v případě nejasnosti formuluje zadání jinými slovy – opět v anglickém jazyce – vede tím žáky k
uplatpování dosud osvojené slovní zásoby a logických úvah při osvojování neznámých výrazů z
kontextu
Kompetence komunikativní:
 učitel předkládá žákům vybrané texty z cizojazyčných (anglických) časopisů a beletrie přiměřené
úrovni a slovní zásobě žáků, žáci pracují s textem , tvoří k němu otázky, učí se vyhledávat
požadované informace v textu, používají slovník
 učitel zadává žákům úkoly, ve kterých jednotlivě, ve dvojici či skupině simulují anglicky mluvící
prostředí a různé situace, se kterými se mohou setkat v běžném životě (nakupování, orientace ve
městě, seznamování se, návštěva lékaře, informace při cestování, atd.)
 učitel ve výuce používá audio a video nahrávky, pokud možno rodilých mluvčích
Kompetence sociální a personální:
 učitel vede žáky ke vzájemné pomoci při učení a řešení problémů – např. při práci na PC jsou žáci
rozděleni do dvojic, vyměpují si role učitel – žák
 pro práci během výuky stanovuje učitel žákům jasná pravidla a mantinely, které důsledně
zohledpuje při hodnocení, čímž podporuje kreativitu a snahu o zdokonalování a vylepšování
 zapojuje žáky do projektů, které se týkají kultury a zvyků anglicky mluvících zemí
 zadává žákům takové úkoly (projekty, rozhovory, simulace situací, atd.), při kterých žáci projevují
schopnost komunikovat v anglickém jazyce, spolupracovat s ostatními, najít si své místo ve
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Název předmětu

Způsob hodnocení žáků

Anglický jazyk
skupině, akceptovat názor jiných a obhajovat svoje stanovisko
Kompetence občanské:
 učitel vede žáky ke vzájemné pomoci při učení a řešení problémů – např. při práci na PC jsou žáci
rozděleni do dvojic, vyměpují si role učitel – žák
 pro práci během výuky stanovuje učitel žákům jasná pravidla a mantinely, které důsledně
zohledpuje při hodnocení, čímž podporuje kreativitu a snahu o zdokonalování a vylepšování
 zapojuje žáky do projektů, které se týkají kultury a zvyků anglicky mluvících zemí
 zadává žákům takové úkoly (projekty, rozhovory, simulace situací, atd.), při kterých žáci projevují
schopnost komunikovat v anglickém jazyce, spolupracovat s ostatními, najít si své místo ve
skupině, akceptovat názor jiných a obhajovat svoje stanovisko
Hodnocení a klasifikace žáka učitelem zaujímá důležité místo mezi všemi hodnotícími činnostmi, ať už se
jedná o hodnocení v průběhu výchovně vzdělávacího procesu nebo souhrnně za určité konkrétní vzdělávací
období. Vyučující poskytuje žákovi nezbytnou zpětnou vazbu a pravdivý obraz o tom, s jakým úspěchem se
mu daří dosahovat dílčích konkretizovaných výstupů, které vedou ke klíčovým kompetencím. Výběr
vhodných forem a metod hodnocení žáka je na učiteli. Při výběru vhodné formy hodnocení by vyučující
neměl zapomínat na motivaci žáka k dalšímu učení s ohledem na jeho individuální vlohy a vlastnosti. Je
důležité, aby si zpětnou vazbu dovedli žáci brzy vytvářet i sami a naučili se vlastnímu kritickému
sebehodnocení a hodnocení svých spolužáků. Proto budou vyučující dávat prostor takovým formám
hodnocení všude, kde je to jen trochu možné.
Základem formálního hodnocení žáka je tradiční klasifikace v pětistuppové stupnici. Vyučující je při
klasifikaci povinen dodržovat platné právní předpisy a vnitřní normy školy (zejména vnitřní klasifikační řád),
které upravují pravidla pro klasifikaci. Souhrnné písemné slovní hodnocení může vyučující použít jen v
souladu s platnými právními předpisy nebo jako (velmi vhodný) „doplněk“ ke klasifikaci.
Hodnocení žáka vychází z posouzení míry dosažených očekávaných výstupů formulovaných v učebních
osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné,
odborně správné a prokazatelné.

Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník




Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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Anglický jazyk

3. ročník





Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Učivo
ŠVP výstupy
- seznámení se slovesem to BE – otázky a krátké odpovědi, kladné a záporné věty + CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky
stažené tvary
setkal
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je
pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy
- vybraná přivlastpovací přídavná jména
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky
setkal
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je
pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy
- seznámení se slovesem HAVE GOT – stažené tvary, kladná věta, zápor, otázka
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky
setkal
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je
pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy
- vazba slovesa LIKE + ing tvarů - vyjádření oblíbených činností (otázky a krátké
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány
odpovědi, kladné a záporné věty)
pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je
pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy
- vybrané předložky místa
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky
setkal
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy

85

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Učíme se pro život
Anglický jazyk

3. ročník

- seznámení se slovesem CAN/CAN´T – jednoduché otázky, krátké odpovědi

- seznámení s přítomným časem průběhovým – jednoduché otázky a kladné věty

- seznámení s určitým a neurčitým členem

- seznamovací fráze, seznamovací rozhovor

- slovní zásoba - pozdravy
- základní barvy
- číslovky 1- 10
- škola
- hračky
- lidské tělo
- oblékání
- dopravní prostředky
- zvířata
- tematické okruhy - základní slovní zásoba v komunikačních situacích probíraných
tematických okruhů
- domov
- volný čas

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky
setkal
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je
pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky
setkal
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky
setkal
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky
setkal
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je
pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky
setkal
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k
dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je
pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky
setkal
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k
dispozici vizuální oporu
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Anglický jazyk

3. ročník

- popis osoby - vzhled + vlastnosti
- jídlo
- rodina
- kalendářní rok (svátky)
- vybrané písničky, básničky a říkadla

- zvuková a grafická podoba jazyka - základní výslovnostní návyky
Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
- fonetické znaky (pasivně)
- vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov
- anglická abeceda, seznámení s hláskováním
- tázací zájmena

- vybraná přivlastpovací zájmena samostatně stojící

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je
pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány
pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je
pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení

4. ročník







Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
ŠVP výstupy
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány
pomalu a s pečlivou výslovností
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a
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Anglický jazyk

4. ročník

- přítomný čas průběhový – jednoduché otázky + odpovědi, kladné a záporné věty

- použití vazby there is/ there are

- seznámení s vazbou WOULD YOU LIKE

- předložky místa

zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány
pomalu a s pečlivou výslovností
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě,
rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě,
rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány

88

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Učíme se pro život
Anglický jazyk

4. ročník

- množné číslo podstatných jmen (pravidelné i nepravidelné)

- ukazovací zájmena

- seznámení se s přítomným časem prostým – otázka s DO, krátké odpovědi

pomalu a s pečlivou výslovností
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě,
rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě,
rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě,
rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány
pomalu a s pečlivou výslovností
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy,

89

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Učíme se pro život
Anglický jazyk

4. ročník

- slovesa LOVE, LIKE + ing – pro vyjádření oblíbených činností - jednoduché věty

- sloveso HAVE GOT – kladné věty, zápor, otázky

- přivlastpovací pád

volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě,
rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě,
rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány
pomalu a s pečlivou výslovností
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě,
rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě,
rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života
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Anglický jazyk
- záporné a kladné příkazy

- užití slovesa CAN - kladné věty, zápor, otázky

- slovní zásoba - čísla 11-20
- barvy
- škola
- hračky
- dům a nábytek
- budovy ve městě
- zvířata
- jídlo a nápoje
- oblékání
- členové rodiny

- tematické okruhy - rodina
- město
- sporty a volný čas

4. ročník
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány
pomalu a s pečlivou výslovností
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány
pomalu a s pečlivou výslovností
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě,
rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k
osvojovaným tématům
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
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Anglický jazyk

4. ročník

- počasí
- popis osoby - vzhled + vlastnosti
- v restauraci
- popis místnosti
- záliby
- seznamovací rozhovor

- svátky v ČR a anglicky mluvících zemích

- vybrané písničky, básničky a říkadla

- cvičení na trénink správné výslovnosti v rámci probrané slovní zásoby

Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k
osvojovaným tématům
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k
osvojovaným tématům
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

5. ročník





Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
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Anglický jazyk

5. ročník




Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Učivo
ŠVP výstupy
- hláskování
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
- sloveso HAVE GOT – kladné věty, zápor, otázky
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány
pomalu a s pečlivou výslovností
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě,
rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života
- užití přítomného času prostého – kladná věta, otázka, zápor
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány
pomalu a s pečlivou výslovností
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
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5. ročník

- vybraná příslovce frekvence

- užití přítomného času průběhového – kladné a záporné věty, otázky + otázky s
tázacími zájmeny

- užití přítomného času prostého vs. přítomného času průběhového v
jednoduchých větách

CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě,
rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k
osvojovaným tématům
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě,
rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány
pomalu a s pečlivou výslovností
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě,
rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
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5. ročník

samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě,
rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života
- slovesa LOVE, LIKE, ENJOY + ing – vyjádření oblíbených činností - jednoduché věty CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě,
rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života
- předložky místa – užití ve větách
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě,
rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života
- vyjadřování časových údajů
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
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- vybrané časové předložky

- užití modálního slovesa CAN/CAN´T

- užití modálního slovesa MUST

5. ročník
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k
osvojovaným tématům
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě,
rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě,
rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány
pomalu a s pečlivou výslovností
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě,
rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy,

96

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Učíme se pro život
Anglický jazyk

- osobní zájmena ve všech pádech

- záporné a kladné příkazy

- stuppování přídavných jmen – good, bad

- seznámení se stuppováním krátkých přídavných jmen

- seznámení s tvary minulého času slovesa to BE

5. ročník
volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě,
rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě,
rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány
pomalu a s pečlivou výslovností
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě,
rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
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- slovní zásoba - čísla 1-100
- barvy
- hračky
- příbuzenské vztahy
- dům/ byt
- budovy a místa ve městě
- příroda
- dny v týdnu
- denní činnosti
- zdraví a nemoci
- roční období
- měsíce v roce
- oblékání
- hudba
- tematické okruhy - seznamovací rozhovor
- popis osoby - vzhled + vlastnosti
- nákupy
- popis obrázku
- denní program
- povolání
- orientace ve městě
- bydliště
- zvířata

5. ročník
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k
osvojovaným tématům
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě,
rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života
CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány
pomalu a s pečlivou výslovností
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k
osvojovaným tématům
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu
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5. ročník

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře
- svátky v ČR X anglicky mluvících zemích
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k
osvojovaným tématům
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu
- vybrané písničky, básničky a říkadla
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k
osvojovaným tématům
- cvičení na trénink správné výslovnosti v rámci probrané slovní zásoby
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
- práce se slovníkem
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu
- mluvnice - základní gramatické struktury a typy vět, jsou-li součástí pamětně
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a
osvojeného repertoáru (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
sdělení a porozumění)
oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu
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Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník







Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Učivo
ŠVP výstupy
- sloveso to BE – kladná věta, otázka, zápor + stažené tvary
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
- tázací zájmena
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
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Anglický jazyk

- členy – základní použití určitého a neurčitého členu

- přivlastpovací zájmena

6. ročník
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
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Anglický jazyk

- osobní zájmena

- množné číslo podstatných jmen

6. ročník
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
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Anglický jazyk

- nepravidelné tvary množného čísla podstatných jmen

6. ročník
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
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Anglický jazyk
- rozkazovací způsob

- vazba There is / are

6. ročník
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
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Anglický jazyk

- číslovky – základní + řadové

- vyjádření množství – lots of, much, many, some, any

6. ročník
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
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Anglický jazyk

- ukazovací zájmena

- předložky místa

6. ročník
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
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Anglický jazyk

6. ročník

- sloveso to HAVE GOT – kladná věta, otázka, zápor + stažené tvary

- přivlastpovací přídavná jména

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
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Anglický jazyk

- přítomný čas prostý – kladná věta, otázka, zápor

- časové předložky

6. ročník
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
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Anglický jazyk

- užití sloves like, love, hate + koncovka –ing

- modální sloveso CAN – kladná věta, otázka, zápor

6. ročník
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
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Anglický jazyk

- příslovce frekvence

- modální slovesa MUST, MUSTN´T

6. ročník
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
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Anglický jazyk

- anglická abeceda

6. ročník
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
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Anglický jazyk
- čísla – telefonní číslo, datum

- dny, měsíce, roční období

6. ročník
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
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Anglický jazyk

- volnočasové aktivity

- státy a národnosti

6. ročník
CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
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Anglický jazyk

- místnosti v domě

- nábytek

6. ročník
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
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Anglický jazyk

- členové rodiny

6. ročník
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
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Anglický jazyk
- povolání

- vyučovací předměty

6. ročník
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
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Anglický jazyk

- oblečení

- představení sebe sama, seznamovací fráze

6. ročník
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších

117

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Učíme se pro život
Anglický jazyk

- vyjádření časových údajů

- základní povely užívané ve školním prostředí

- popis místnosti /domu/ bytu

6. ročník
osvojovaných tématech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
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Anglický jazyk

- popis osoby – vzhled + vlastnosti

- moje rodina

6. ročník
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
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Anglický jazyk

- můj den

- pravidla školy (mojí rodiny)

6. ročník
informace
CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
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Anglický jazyk

- Česká republika

- Země EU

6. ročník
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

121

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Učíme se pro život
Anglický jazyk

6. ročník

- svátky

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
Anglický jazyk

Učivo
- sloveso to BE – minulý čas – kladná věta, otázka, zápor

7. ročník
ŠVP výstupy
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
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Anglický jazyk

7. ročník

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
- minulý čas prostý – kladná věta, otázka, zápor - slovesa pravidelná i nepravidelná CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
- přítomný čas průběhový – vyjádření budoucnosti
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
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Anglický jazyk

- časové předložky

- vazba There was/were

7. ročník
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
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Anglický jazyk

- sloveso CAN – tvary přítomného i minulého času

- dopravní prostředky

7. ročník
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
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Anglický jazyk

- volnočasové aktivity

- pocity

7. ročník
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
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Anglický jazyk

- popis události v minulém čase prostém

- rozhovory – cestování

7. ročník
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
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Anglický jazyk

- vyjádření pocitů v přítomném i minulém čase

- Velká Británie

7. ročník
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované

128

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Učíme se pro život
Anglický jazyk

- svátky

- počitatelná x nepočitatelná podstatná jména

7. ročník
informace
CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
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Anglický jazyk

- přítomný čas průběhový - kladná věta, otázky, zápor

- přítomný čas prostý x přítomný čas průběhový

7. ročník
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
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Anglický jazyk

- jídlo, nápoje

- zvířata

7. ročník
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
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Anglický jazyk

- počasí

- moje oblíbené jídlo

7. ročník
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
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Anglický jazyk

- rozhovory v restauraci

- co právě dělám

- rozhovory o počasí

7. ročník
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
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Anglický jazyk

7. ročník
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech

Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
- minulý čas průběhový - kladná věta, otázka, zápor

8. ročník







Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
ŠVP výstupy
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
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Anglický jazyk

- minulý čas průběhový X minulý čas prostý

- základní použití určitého a neurčitého členu

8. ročník
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
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Anglický jazyk

8. ročník

- vyjádření budoucnosti – vazba TO BE GOING TO - kladná věta, otázka, zápor

- vyjádření budoucnosti – sloveso WILL - kladná věta, otázka, zápor

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
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Anglický jazyk

- předložky místa

- podmínková věta prvního typu

8. ročník
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
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Anglický jazyk

- spojovací výrazy

- povolání

8. ročník
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
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Anglický jazyk

- hudební nástroje

8. ročník
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

139

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Učíme se pro život
Anglický jazyk
- volnočasové aktivity

- přístroje

8. ročník
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
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Anglický jazyk

- prázdninové aktivity

- místa - město, venkov, příroda

8. ročník
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
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Anglický jazyk

- moje prázdniny

- rozhovory s rodiči, žádost o svolení

8. ročník
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
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Anglický jazyk

- rozhovory o budoucnosti

- moderní technologie

- rozhovory o zážitcích v minulosti

8. ročník
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
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Anglický jazyk

- USA, KANADA

svátky

8. ročník
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
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Anglický jazyk

- stuppování přídavných jmen – 2. a 3. stupep

- použití vazby AS – AS

8. ročník
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
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Anglický jazyk

- použití vazby WOULD LIKE TO…

- seznámení s tvary modálních sloves MAY, MIGHT

8. ročník
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
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Anglický jazyk

8. ročník

- modální sloveso to HAVE TO – kladná i záporná věta

- užití modálních sloves MUST/MUSTN´T X HAVE TO/DON´T HAVE TO

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
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Anglický jazyk

- modální sloveso SHOULD

- nakupování

8. ročník
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
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Anglický jazyk

- Moje nej

- plány do budoucna
- média kolem nás

8. ročník
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
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Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník







Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Učivo
ŠVP výstupy
- minulý čas průběhový X minulý čas prostý, when X while
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
- vyjádření budoucnosti – WILL X TO BE GOING TO X přítomný čas průběhový
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
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Anglický jazyk

9. ročník

každodenního života
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
- modální sloveso to HAVE TO – v přítomném, minulém i budoucím čase
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
- předpřítomný čas prostý- kladná věta, otázka, zápor – for, since, just, already, yet CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
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Anglický jazyk

- předpřítomný čas prostý vs. minulý čas prostý

- složeniny – some, any, no, every

9. ročník
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
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- počitatelná X nepočitatelná podstatná jména

- vyjádření množství – too/too much/too many/ (not) enough

9. ročník
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
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- svátky a významné dny

- vzdělávání

- zdravý životní styl

9. ročník
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
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Anglický jazyk

- sporty a fyzické aktivity

- rozhovory – nebezpečí internetu

- vyprávění příběhu v minulém čase

9. ročník
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
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Anglický jazyk

- povinnosti vs. pravidla (škola, rodina)

- popis obrázku

- rozhovory o budoucnosti

9. ročník
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
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Anglický jazyk
- vyprávění o zkušenostech a událostech

- nakupování

- svět práce

9. ročník
osvojovaných tématech
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované

157

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Učíme se pro život
Anglický jazyk

- Austrálie, Nový Zéland

- svátky

9. ročník
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
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5.3 Další cizí jazyk
5.3.1 Ruský jazyk

1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Mezipředmětové vztahy

Celkem
7. ročník
2
Volitelný

8. ročník
2
Volitelný

9. ročník
2
Volitelný

6

Ruský jazyk
Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru RVP ZV Cizí jazyk. Ruský jazyk je zařazen
jako druhý cizí jazyk v rámci vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.
Žáci uplatní určité stereotypy vytvořené v rámci výuky anglického jazyka a českého jazyka.
Hlavním cílem výuky předmětu Ruský jazyk je rozvoj komunikačních dovedností žáků, výuka gramatiky se
podřizuje tomuto cíli.
Využívají se základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění).
Důraz je kladen na schopnost žáka dorozumět se v každodenních situacích běžného života. Pozornost je
věnována také poslechu, čtení a psaní azbukou.
Předpokládá se, že výstupem z výuky by mělo být dosažení úrovně A1 s ohledem na nadání žáků v jazykové
oblasti.
Žáci začínají s výukou v 7. ročníku a pokračují až do 9. ročníku dvěma hodinami týdně.






Dějepis
Anglický jazyk
Občansko-rodinná výchova
Český jazyk a literatura
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Název předmětu

Ruský jazyk



Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatpované na úrovni předmětu,
 učitel podává v hodinách návody, které vedou žáka k tomu, aby se naučil se učit
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
 upozorpuje na učební techniky a strategie
kompetence žáků
 vede žáky k odvozování zákonitostí
 upozorpuje na dříve probíranou látku a dává ji s novou do souvislostí
 ve zdůvodněných případech porovnává zákonitosti užití cizích jazyků a mateřštiny
 zadává takové úkoly, které jsou pro průměrného žáka splnitelné a neodrazují ho od učení
 vyučující klade důraz na čtení s porozuměním
 zařazuje texty vhodné pro věkovou a jazykovou úrovep žáků
 učitel zadává žákům vyhledávání informací na internetu
 vede žáky k samostatnému zpracovávání projektů podle vlastního zájmu nebo návodu učitele
Kompetence k řešení problémů:
 učitel zadává problémové úlohy
 konfrontuje žáka s problémovými situacemi, při kterých se žák musí doptat na dílčí údaje
 ověřuje s žáky navrhovaná řešení v praxi
 vyučující zařazuje do výuky vypracovávání projektů, prezentace může být vedena různými formami
(plakáty, přebaly knih, prostorové projekty, koláže, puzzle, projekty zpracované na PC)
 při výuce je využívána multimediální učebna
 při zpracování projektů vyučující obzvláště rozvíjí mezipředmětové vztahy, vede žáky k aktivní práci
ve všech fázích zpracování projektu: plánování, příprava, realizace, hodnocení
 učitel používá jazykové učebnice, ve kterých je instruktáž k jednotlivým cvičením uváděna
dvojjazyčně nebo pouze v ruském jazyce. Učitel vede vyučovací hodinu rusky, což vede k imitování
rusky mluvícího prostředí.
Kompetence komunikativní:
 Učitel předkládá žákům vybrané texty z učebnic, cizojazyčných časopisů a beletrie nebo z běžného
života (např. televizní nebo divadelní program, jízdní řád…), přiměřené úrovni a slovní zásobě žáků
 vede žáky k práci s textem, vyhledávání požadované informace v textu, používání slovníku
 vyučující zadává žákům úkoly, které simulují rusky mluvící prostředí a různé situace, se kterými se
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Název předmětu

Způsob hodnocení žáků

Ruský jazyk
mohou setkat v běžném životě (seznamování se, rodina, povolání, zájmy, atd.)
 ve výuce používá vyučující audio a video nahrávky rodilých mluvčích. Žák vnímá, napodobuje a
užívá běžná gesta a jednoduchým způsobem informuje o obsahu viděného a slyšeného
Kompetence sociální a personální:
 učitel používá sociální formy práce, které podporují komunikativní zaměření výuky
 iniciuje párovou, skupinovou a projektovou práci a kooperativní učení
 vede žáky k uvědomění si odpovědnosti za výsledek skupinové práce
 diskutuje s žáky o výsledcích skupinové práce ve skupině i ve třídě
Kompetence občanské:
 učitel seznámí žáky s jejich právy a povinnostmi ve svých hodinách
 diskutuje se žáky o aktuálním dění a problémech
 zařazuje do hodin problematiku životního prostředí, zdraví a zdravého životního stylu
 iniciuje vzájemnou pomoc mezi žáky
 začlepuje do hodin specifika rusky mluvících zemí a zárovep upozorpuje na shody naší kultury a
kultury rusky mluvících zemí
 vede žáky k poskytnutí pomoci spolužákovi, respektování názorů spolužáků, kultury a zvláštností
rusky mluvících zemí
Kompetence pracovní:
 učitel iniciuje práci s učebními pomůckami
 důsledně vyžaduje plnění zadaných úkolů
 začlepuje aktivity, které vyžadují změnu učebních pomůcek, učební strategie nebo místa
 zadává úkoly, které vyžadují jeho naplánování a časové rozvržení
Hodnocení a klasifikace žáka učitelem zaujímá důležité místo mezi všemi hodnotícími činnostmi, ať už se
jedná o hodnocení v průběhu výchovně vzdělávacího procesu nebo souhrnně za určité konkrétní vzdělávací
období. Vyučující poskytuje žákovi nezbytnou zpětnou vazbu a pravdivý obraz o tom, s jakým úspěchem se
mu daří dosahovat dílčích konkretizovaných výstupů, které vedou ke klíčovým kompetencím. Výběr
vhodných forem a metod hodnocení žáka je na učiteli. Při výběru vhodné formy hodnocení by vyučující
neměl zapomínat na motivaci žáka k dalšímu učení s ohledem na jeho individuální vlohy a vlastnosti. Je
důležité, aby si zpětnou vazbu dovedli žáci brzy vytvářet i sami a naučili se vlastnímu kritickému
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Název předmětu

Ruský jazyk
sebehodnocení a hodnocení svých spolužáků. Proto budou vyučující dávat prostor takovým formám
hodnocení všude, kde je to jen trochu možné.
Základem formálního hodnocení žáka je tradiční klasifikace v pětistuppové stupnici. Vyučující je při
klasifikaci povinen dodržovat platné právní předpisy a vnitřní normy školy (zejména vnitřní klasifikační řád),
které upravují pravidla pro klasifikaci. Souhrnné písemné slovní hodnocení může vyučující použít jen v
souladu s platnými právními předpisy nebo jako (velmi vhodný) „doplněk“ ke klasifikaci.
Hodnocení žáka vychází z posouzení míry dosažených očekávaných výstupů formulovaných v učebních
osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné,
odborně správné a prokazatelné.
Ruský jazyk

Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
VSTUPNÍ AUDIOORÁLNÍ KURZ
- DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
- pozdravy, poděkování, představování,
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
- dny v týdnu, čísla 1-20, ruská dívčí a chlapecká jména, školní potřeby a předměty, - DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
internacionalizmy
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
- DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
- DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
- DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
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Ruský jazyk

- 1. lekce: Jak se kdo jmenuje? Kdo to je? Jak se představíte?
- Věty typu: Кто это? Это моя мама.

- Это не Ян, а Якуб.
- Základní poučení o přízvuku
- Rozlišování přízvučných a nepřízvučných slabik
- Písmena: т, а, к, о, м; б, з, э; н, в, у; е, я

Tematický okruh: rodina, obec
- 2. lekce: Jak pozdravíte při setkání a při loučení?
- Jak představíte kamaráda (kamarádku)?
- Jak si telefonicky domluvíte setkání?
- Intonace tázacích a oznamovacích vět
- 1. pád podstatných jmen v oslovení

7. ročník
- DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům
- DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
- DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu zejména s vizuální oporou a
vyhledá v něm požadovanou informaci
- DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
- DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
- DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
- DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
- DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům
- DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům
- DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům

- DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
- DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
- DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
- DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
- DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
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7. ročník

- Oficiální a neoficiální oslovení

- DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
- DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
- DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
- DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
- DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
- DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
- DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
- DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům
- DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům
- DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu zejména s vizuální oporou a
vyhledá v něm požadovanou informaci
- DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení

- Číslovky 1 - 10 v 1. pádě

- Písmena: г, д, и, й, л, п, ч, щ, ы; р, с; ь

- 3. lekce: Odkud kdo je? Kde kdo bydlí? Kolik je komu let?
- Který jazyk kdo zná a který se učí?
- Jak pozvete na návštěvu? Jak poděkujete?
- Jak se omluvíte?
- 1. pád číslovek 1 – 20
- Spojení (два, три четыре) часа, года, пять..... часов, лет
- Písmena: ж, ф, ц, щ, х; ё, ю, ъ

Tematický okruh: domov, škola

Ruský jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník





Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
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8. ročník





Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
- 3. lekce: Opakování a procvičení učiva 7. ročníku
- DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně
- DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
Tematický okruh: reálie příslušné jazykové oblasti
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
- DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
- Upozornění na pohyblivý přízvuk
- DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
- Intonace tázacích a oznamovacích vět
- DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně
- DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
- DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- Pořadí písmen azbuky. Poučení o funkci jotovaných písmen
- DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
- DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
- DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
- DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché
písemné sdělení
- Psaní не u sloves
- DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům
- DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
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- Pravopis jmen příslušníků národů

- 1. pád číslovek 1 – 20

- Spojení (два, три четыре) часа, года, пять..... часов, лет

Tematický okruh: kalendářní rok, počasí

- Časování sloves жить, говорить, знать v přítomném čase

- 4. lekce: Jak kdo telefonuje?

8. ročník
tématům
- DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
- DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům
- DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
- DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché
písemné sdělení
- DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
- DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
- DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům
- DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně
- DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům
- DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
- DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně
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- Jak kdo překonává jazykové obtíže?

- Jak se co řekne rusky?

- Nepřízvučné o, a

- Pohyblivý přízvuk sloves учить, посмотреть.

8. ročník
- DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
- DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně
- DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
- DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně
- DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
- DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
- DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
- DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům
- DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
- DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně
- DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
- DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
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- Intonace zvolacích vět

- Porovnání intonace oznamovacích a tázacích vět

- Souhrnné opakování azbuky

- 1. pád číslovek 30 – 90, 100 – 900

Tematický okruh: oblékání, jídlo, nákupy
- Podstatná jména po číslovkách

8. ročník
- DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům
- DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
- DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
- DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
- DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
- DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně
- DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
- DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
- DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché
písemné sdělení
- DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům

- DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
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- Podstatná jména (брат, мама) v 1. – 3. pádě j. č.

- Osobní zájmena v 1. a 3. pádě

- Časování sloves звонить, быть, учить, посмотреть

- 5. lekce: Kdo jsou členové vaší rodiny?

Tematický okruh: rodina, povolání
- Jaké máte další příbuzné? Máte sourozence?

- Kdo kde studuje? Kdo kde pracuje?

8. ročník
- DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
- DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům
- DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně
- DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
- DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
- DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
- DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
- DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
- DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
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- Změny intonace otázek podle jejich smyslu

- Pohyblivý přízvuk slovesa учиться

- Věty typu: Папа врач. Он врач.

8. ročník
- DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
- DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
- DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně
- DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
- DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
- DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně
- DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
- DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům
- DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
- DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
- DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům
- DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
- DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
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8. ročník
volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně
- DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
- DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům
- DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
- DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
- DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně
- DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
- DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

- У тебя есть брат?У меня есть брат. У меня нет брата.

- Přivlastpovací zájmena v 1. p. j. a mn. č.

- Podstatná jména po číslovkách 2,3,4

- Časování sloves работать а учиться
- Osobní zájmena v 1. a 3. pádě

Ruský jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník



Kompetence k učení
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Ruský jazyk

9. ročník






Učivo
- 6. lekce: Čím kdo chce (nechce být)?

Tematický okruh: povolání

- Čím kdo se chce (nechce) stát?

Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně
- DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
- DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
- DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
- DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
- DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
- DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně
- DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
- DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
- DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

172

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Učíme se pro život
Ruský jazyk

- Jaké povolání kdo má?

- Co koho zajímá (nezajímá)?

9. ročník
- DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
- DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
- DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně
- DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
- DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
- DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
- DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
- DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně
- DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
- DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
- DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
- DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
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Ruský jazyk

- Co se komu líbí (nelíbí)?

Tematický okruh: zvířata, příroda

- Výslovnost де, те, не

- Intonace otázek?

- Věty typu Мой папа работает врачом

9. ročník
- DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
- DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně
- DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
- DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
- DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
- DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
- DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
- DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
- DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
- DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
- DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
- DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
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Ruský jazyk

- 7. pád j. č. vybraných podstatných jmen

- Názvy profesí mužů a žen

- 4. pád osobních zájmen

- Časování slovesa хотеть

9. ročník
- DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
- DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům
- DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
- DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
- DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
- DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
- DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
- DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
- DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům
- DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
- DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
- DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
- DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
- DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
- DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
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Ruský jazyk

9. ročník

- Rozlišování slovesných tvarů нравится , нравятся, интересует, интересуют

- 7. lekce: Kdo má koho (co) rád?, Co kdo rád dělá?

- Co kdo dělá ve volném čase?

Tematický okruh: volný čas, dopravní prostředky

- DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
- DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
- DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
- DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
- DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně
- DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
- DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
- DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
- DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
- DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
- DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně
- DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
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Ruský jazyk

- Jak někoho pozvat?

- Jak přijmout a jak odmítnout pozvání?

- Opakování: výslovnost nepřízvučných samohlásek

9. ročník
oporu
- DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
- DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
- DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
- DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
- DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
- DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně
- DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
- DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
- DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
- DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
- DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
- DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
- DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
- DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
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Ruský jazyk

9. ročník

- Výslovnost tvrdého л a měkkého л´

- I. a II. časování sloves typu читать, жить, говорить, учить.

- Slovesa se skupinou – ова-/- ева-

- Zvratná slovesa

- Slovesa se změnou kmenových souhlásek typů писать, ходить

Slovesné vazby играть на чём, играть во что

zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
- DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
- DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
- DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
- DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
- DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
- DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
- DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
- DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
- DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
- DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
- DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
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Ruský jazyk

- 8. lekce: Kdo se s kým chce seznámit?

9. ročník
- DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
- DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
- DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
- DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
- DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
- DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně
- DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
- DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
- DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
- DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
- DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
- DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
- DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
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Ruský jazyk

- Kdo si s kým chce dopisovat?

Tematický okruh: lidské tělo, zdraví

- O co se kdo zajímá?

9. ročník
- DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně
- DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
- DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
- DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
- DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
- DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
- DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
- DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně
- DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
- DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
- DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
- DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
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Ruský jazyk

- Jak napsat seznamovací inzerát?

- Opakování: Intonace otázek a odpovědí

- Výslovnost zakončení zvratných sloves -ться,-тся

- Slovesa se změnou kmenových souhlásek

9. ročník
školy, volného času a podobné otázky pokládá
- DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
- DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
- DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
- DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
- DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
- DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
- DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
- DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
- DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
- DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
- DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
- DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
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Ruský jazyk
- Zvratná slovesa (pokračování)

- Slovesné vazby интересоваться чем, увлекаться чем

- Sklopování osobních zájmen

9. ročník
- DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
- DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům
- DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
- DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
- DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
- DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
- DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
- DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
- DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
- DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
- DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
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5.3.2 Německý jazyk

1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Mezipředmětové vztahy

Celkem
7. ročník
2
Volitelný

8. ročník
2
Volitelný

9. ročník
2
Volitelný

6

Německý jazyk
Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací předmět Německý jazyk vychází ze vzdělávacího oboru RVP ZV Cizí jazyk. Německý jazyk je
zařazen jako druhý cizí jazyk v rámci vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.
Žáci uplatní určité stereotypy vytvořené v rámci výuky anglického jazyka a českého jazyka.
Hlavním cílem výuky předmětu Německý jazyk je rozvoj komunikačních dovedností žáků, výuka gramatiky
se podřizuje tomuto cíli.
Využívají se základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění).
Důraz je kladen na schopnost žáka dorozumět se v každodenních situacích běžného života. Pozornost je
věnována také poslechu, čtení a psaní.
Předpokládá se, že výstupem z výuky by mělo být dosažení úrovně A1 s ohledem na nadání žáků v jazykové
oblasti.
Žáci začínají s výukou v 7. ročníku a pokračují až do 9. ročníku dvěma hodinami týdně








Anglický jazyk
Přírodopis
Zeměpis
Český jazyk a literatura
Vlastivěda
Občansko-rodinná výchova
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Název předmětu

Německý jazyk



Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatpované na úrovni předmětu,
* učitel podává v hodinách návody, které vedou žáka k tomu, aby se naučil se učit
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové * upozorpuje na učební techniky a strategie
kompetence žáků
* vede žáky k odvozování zákonitost
* upozorpuje na dříve probíranou látku a dává ji s novou do souvislostí
* ve zdůvodněných případech porovnává zákonitosti užití cizích jazyků a mateřštiny
* zadává takové úkoly, které jsou pro průměrného žáka splnitelné a neodrazují ho od učení
* vyučující klade důraz na čtení s porozuměním
* zařazuje texty vhodné pro věkovou a jazykovou úrovep žáků
* učitel zadává žákům vyhledávání informací na internetu, vede žáky k samostatnému zpracovávání
projektů podle vlastního zájmu nebo návodu učitele
Kompetence k řešení problémů:
* učitel zadává problémové úlohy
* konfrontuje žáka s problémovými situacemi, při kterých se žák musí doptat na dílčí údaje
* ověřuje s žáky navrhovaná řešení v praxi
* vyučující zařazuje do výuky vypracovávání projektů, prezentace může být vedena různými formami
(plakáty, přebaly knih, prostorové projekty, koláže, puzzle, projekty zpracované na PC)
* při výuce je využívána multimediální učebna
* při zpracování projektů vyučující obzvláště rozvíjí mezipředmětové vztahy, vede žáky k aktivní práci ve
všech fázích zpracování projektu: plánování, příprava, realizace, hodnocení
* učitel používá jazykové učebnice, ve kterých je instruktáž k jednotlivým cvičením uváděna dvojjazyčně
nebo pouze v německém jazyce. Učitel vede vyučovací hodinu německy, což vede k imitování německy
mluvícího prostředí
Kompetence komunikativní:
* učitel předkládá žákům vybrané texty z učebnic, cizojazyčných časopisů a beletrie nebo z běžného života
(např. televizní nebo divadelní program, jízdní řád…) přiměřené úrovni a slovní zásobě žáků
* vede žáky k práci s textem, vyhledávání požadované informace v textu, používání slovníku
* vyučující zadává žákům úkoly, které simulují německy mluvící prostředí a různé situace, se kterými se
mohou setkat v běžném životě (seznamování se, nákupy, orientace ve městě, návštěva lékaře, informace
při cestování, atd.)
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Název předmětu

Způsob hodnocení žáků

Německý jazyk
* ve výuce používá vyučující audio a video nahrávky rodilých mluvčích, žák vnímá, napodobuje a užívá
běžná gesta a jednoduchým způsobem informuje o obsahu viděného a slyšeného
Kompetence sociální a personální:
* učitel používá sociální formy práce, které podporují komunikativní zaměření výuky
* iniciuje párovou, skupinovou a projektovou práci a kooperativní učení
* vede žáky k uvědomění si odpovědnosti za výsledek skupinové práce
* diskutuje s žáky o výsledcích skupinové práce ve skupině i ve třídě
Kompetence občanské:
* učitel seznámí žáky s jejich právy a povinnostmi ve svých hodinách
* diskutuje se žáky o aktuálním dění a problémech
* zařazuje do hodin problematiku životního prostředí, zdraví a zdravého životního stylu
* iniciuje vzájemnou pomoc mezi žáky
* začlepuje do hodin specifika německy mluvících zemí a zárovep upozorpuje na shody naší kultury a
kultury německy mluvících zemí
* vede žáky k poskytnutí pomoci spolužákovi, respektování názorů spolužáků, kultury a zvláštností
německy mluvících zemí
Kompetence pracovní:
* učitel iniciuje práci s učebními pomůckami
* důsledně vyžaduje plnění zadaných úkolů
* začlepuje aktivity, které vyžadují změnu učebních pomůcek, učební strategie nebo místa
* zadává úkoly, které vyžadují jeho naplánování a časové rozvržení
Hodnocení a klasifikace žáka učitelem zaujímá důležité místo mezi všemi hodnotícími činnostmi, ať už se
jedná o hodnocení v průběhu výchovně vzdělávacího procesu nebo souhrnně za určité konkrétní vzdělávací
období. Vyučující poskytuje žákovi nezbytnou zpětnou vazbu a pravdivý obraz o tom, s jakým úspěchem se
mu daří dosahovat dílčích konkretizovaných výstupů, které vedou ke klíčovým kompetencím. Výběr
vhodných forem a metod hodnocení žáka je na učiteli. Při výběru vhodné formy hodnocení by vyučující
neměl zapomínat na motivaci žáka k dalšímu učení s ohledem na jeho individuální vlohy a vlastnosti. Je
důležité, aby si zpětnou vazbu dovedli žáci brzy vytvářet i sami a naučili se vlastnímu kritickému
sebehodnocení a hodnocení svých spolužáků. Proto budou vyučující dávat prostor takovým formám
hodnocení všude, kde je to jen trochu možné.
Základem formálního hodnocení žáka je tradiční klasifikace v pětistuppové stupnici. Vyučující je při
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Název předmětu

Německý jazyk
klasifikaci povinen dodržovat platné právní předpisy a vnitřní normy školy (zejména vnitřní klasifikační řád),
které upravují pravidla pro klasifikaci. Souhrnné písemné slovní hodnocení může vyučující použít jen v
souladu s platnými právními předpisy nebo jako (velmi vhodný) „doplněk“ ke klasifikaci.
Hodnocení žáka vychází z posouzení míry dosažených očekávaných výstupů formulovaných v učebních
osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné,
odborně správné a prokazatelné.

Německý jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
ovládá základní pokyny ve třídě

pozdraví a rozloučí se

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
DCJ-9-1-01 - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
DCJ-9-1-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
DCJ-9-1-03 - rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
DCJ-9-3-01 - žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-1-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
DCJ-9-1-03 - rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
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Německý jazyk

představí sebe a ostatní

počítá do 1000

popíše školní potřeby

7. ročník
týkajících se každodenních témat
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-1-03 - rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-1-03 - rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-01 - žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům
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Německý jazyk

mluví o zájmech

pojmenuje rodinné příslušníky

7. ročník
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-02 - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy a
dalších osvojovaných témat
DCJ-9-1-03 - rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-02 - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy a
dalších osvojovaných témat
DCJ-9-1-03 - rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-02 - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy a
dalších osvojovaných témat
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Německý jazyk
popíše své přátele

popíše vzhled člověka a jeho oblečení

osobní zájmena

7. ročník
DCJ-9-1-03 - rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-02 - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy a
dalších osvojovaných témat
DCJ-9-1-03 - rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-02 - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy a
dalších osvojovaných témat
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-01 - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
DCJ-9-4-02 - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy a
dalších osvojovaných témat
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Německý jazyk

7. ročník

časování pravidelných a nepravidelných sloves

časování sloves sein a haben

tvorbu otázek

členy určité a neurčité

přivlastpovací zájmena

seznámí se se základními informacemi o Německu, Rakousku, Švýcarsku

DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-01 - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
DCJ-9-4-02 - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy a
dalších osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-01 - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
DCJ-9-4-02 - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy a
dalších osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-02 - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy a
dalších osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-01 - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
DCJ-9-4-02 - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy a
dalších osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-02 - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy a
dalších osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
DCJ-9-3-01 - žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům
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Německý jazyk

7. ročník

seznámí se s oslavou Vánoc a Velikonoc v německy mluvících zemí

seznámí se s významnými osobnosti německy mluvících zemí

Německý jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
vyjádří časový údaj

DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
DCJ-9-1-01 - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
DCJ-9-1-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
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Německý jazyk

popíše průběh dne a týdne

popíše události v časovém sletu

8. ročník
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-02 - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy a
dalších osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
DCJ-9-1-01 - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
DCJ-9-1-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-01 - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
DCJ-9-4-02 - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy a
dalších osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
DCJ-9-1-01 - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
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Německý jazyk

mluví o právech a povinnostech

8. ročník
DCJ-9-1-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-01 - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
DCJ-9-4-02 - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy a
dalších osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
DCJ-9-1-01 - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
DCJ-9-1-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-01 - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
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Německý jazyk

objedná si něco v kavárně

pozve někoho na schůzku

8. ročník
DCJ-9-4-02 - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy a
dalších osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
DCJ-9-1-01 - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
DCJ-9-1-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-02 - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy a
dalších osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
DCJ-9-1-01 - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
DCJ-9-1-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům

194

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Učíme se pro život
Německý jazyk

přijme a odmítne pozvání

popíše počasí

8. ročník
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-02 - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy a
dalších osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
DCJ-9-1-01 - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
DCJ-9-1-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-02 - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy a
dalších osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
DCJ-9-1-01 - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
DCJ-9-1-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
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Německý jazyk

vede rozhovor v obchodě

zeptá se na cenu

8. ročník
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-02 - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy a
dalších osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
DCJ-9-1-01 - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
DCJ-9-1-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-02 - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy a
dalších osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
DCJ-9-1-01 - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
DCJ-9-1-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
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Německý jazyk

popíše předměty

slovesa s odlučitelnou předponou v přítomném čase

8. ročník
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-02 - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy a
dalších osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
DCJ-9-1-01 - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
DCJ-9-1-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-02 - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy a
dalších osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
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Německý jazyk

slovesa s neodlučitelnými předponami

tvorbu záporu (nicht, kein)

8. ročník
DCJ-9-3-01 - žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-02 - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy a
dalších osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-01 - žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-02 - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy a
dalších osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-01 - žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
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Německý jazyk

4. pád – členy, osobní zájmena

množné číslo

8. ročník
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-02 - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy a
dalších osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-01 - žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-02 - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy a
dalších osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-01 - žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
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Německý jazyk

předložky s časovými údaji

řadové číslovky

8. ročník
DCJ-9-4-02 - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy a
dalších osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-01 - žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-02 - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy a
dalších osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-01 - žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-02 - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy a
dalších osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
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Německý jazyk

8. ročník

rozkazovací způsob

způsobová slovesa: müssen, dürfen, möchten způsobová slovesa: können, wollen,

vazbu es gibt

DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-01 - žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-02 - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy a
dalších osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-01 - žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-02 - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy a
dalších osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
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Německý jazyk

spojky und, aber, oder

seznámí se s hlavními městy německy mluvících zemí

8. ročník
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-01 - žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-02 - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy a
dalších osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-01 - žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-02 - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy a
dalších osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
DCJ-9-1-03 - rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
DCJ-9-3-01 - žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
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Německý jazyk

8. ročník

seznámí se s hospodářstvím, městy a pamětihodnostmi Německa

Německý jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
popíše okolí svého domu

DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-1-03 - rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
DCJ-9-3-01 - žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
DCJ-9-1-01 - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
DCJ-9-1-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
DCJ-9-1-03 - rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
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Německý jazyk

pojmenuje zařízení bytu

popíše vlastní pokoj

9. ročník
školy, volného času a podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-01 - žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-01 - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
DCJ-9-1-01 - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
DCJ-9-1-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
DCJ-9-1-03 - rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-01 - žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
DCJ-9-1-01 - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
DCJ-9-1-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
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Německý jazyk

mluví o cestování

9. ročník
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
DCJ-9-1-03 - rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-01 - žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
DCJ-9-1-01 - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
DCJ-9-1-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
DCJ-9-1-03 - rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-01 - žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
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Německý jazyk

popíše místo pobytu

napíše pohlednici

9. ročník
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-01 - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
DCJ-9-1-01 - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
DCJ-9-1-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
DCJ-9-1-03 - rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-01 - žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-01 - žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
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Německý jazyk

hovoří o zážitcích

pojmenuje části těla

9. ročník
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-02 - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy a
dalších osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
DCJ-9-1-01 - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
DCJ-9-1-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-01 - žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-01 - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
DCJ-9-1-01 - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
DCJ-9-1-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
DCJ-9-1-03 - rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
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Německý jazyk

popíše své zdravotní problémy

9. ročník
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-01 - žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
DCJ-9-1-01 - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
DCJ-9-1-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
DCJ-9-1-03 - rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-01 - žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-01 - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
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Německý jazyk
pojmenuje jídlo

objedná se jídlo v restauraci

9. ročník
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
DCJ-9-1-01 - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
DCJ-9-1-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
DCJ-9-1-03 - rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-01 - žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
DCJ-9-1-01 - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
DCJ-9-1-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
DCJ-9-1-03 - rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
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Německý jazyk

předložky se 3. pádem, 4. pádem

předložky se 3. a 4. pádem

9. ročník
DCJ-9-3-01 - žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
DCJ-9-1-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-01 - žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
DCJ-9-1-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-01 - žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům
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Německý jazyk

zvratná slovesa

slovesa se 3., 4. pádem

9. ročník
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
DCJ-9-1-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-01 - žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
DCJ-9-1-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-01 - žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
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Německý jazyk

perfektum důležitých sloves

préteritum sloves: sein a haben

9. ročník
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
DCJ-9-1-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-01 - žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
DCJ-9-1-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-01 - žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
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Německý jazyk
vedlejší věty s dass, weil

seznámí se s bydlením v německy mluvících zemí

seznámí se se školstvím v německy mluvících zemích

9. ročník
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
DCJ-9-1-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-01 - žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům
DCJ-9-3-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-03 - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
DCJ-9-1-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-1-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
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Německý jazyk

9. ročník

seznámí se s hospodářstvím, městy a pamětihodnostmi Rakouska

seznámí se s hospodářstvím, městy a pamětihodnostmi Švýcarska

DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-1-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-1-02 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
DCJ-9-2-01 - žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-03 - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
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5.4 Matematika
1. ročník
4
Povinný

2. ročník
5
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
5
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
5
5
4
Povinný
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
5
Povinný

8. ročník
4
Povinný

9. ročník
5
Povinný

42

Matematika
Matematika a její aplikace
Vzdělávací obsah předmětu matematika vychází ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace RVP ZV.
Matematika je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro
práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a
dovednosti potřebné v praktickém životě a umožpuje tak získávat matematickou gramotnost. Pro tuto svoji
nezastupitelnou roli prolíná celým základním vzděláváním a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium.
Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům
matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii,
symboliku a způsoby jejich užití.
Současně přispívá k vytváření určitých rysů osobnosti jako je vytrvalost, pracovitost a kritičnost.
Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy, jejichž řešení
může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky, ale při němž je
nutné uplatnit logické myšlení. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a
analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení
logických úloh posiluje vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky,
kteří jsou v matematice méně úspěšní.

Obsahové, časové a organizační vymezení
Hodinová dotace v jednotlivých ročnících 1.stupně ZŠ
předmětu (specifické informace o předmětu 1.ročník – 4 hodiny týdně
důležité pro jeho realizaci)
2.ročník – 5 hodin týdně
3.ročník – 5 hodin týdně
4.ročník – 5 hodin týdně
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Název předmětu

Matematika
5.ročník – 5 hodin týdně
Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni navazuje na předmět Matematika na 1. stupni.
V 6. - 9.ročníku jsou vyučovány 4 hodiny týdně.

Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy


















Matematika a její aplikace

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Tělesná výchova
Výtvarná výchova
Prvouka
Vlastivěda
Občansko-rodinná výchova
Přírodověda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Hudební výchova
Pracovní činnost pro 1. st.
Příprava pokrmů
Práce s technickými materiály
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatpované na úrovni předmětu,
 učitel se snaží vzbudit u dětí zájem o předmět zařazováním různých her a motivačních činností
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
s předmětem souvisejících
kompetence žáků
 nabízí žákům takové způsoby, metody a strategie učení, které jim umožní samostatně organizovat
a řídit vlastní učení
 cíleně vede žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich propojování a systematizaci
 podporuje rozvoj schopnosti abstraktního a logického myšlení prostřednictvím zařazování
problémových a logických úloh, různých logických hříček, kvízů, rébusů apod., také zařazováním
různých projektů a prostřednictvím činnostního učení a problémového vyučování
 u žáků cíleně vytváří zásobu matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, různých metod
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Název předmětu

Matematika
řešení úloh), které žák využívá při řešení úkolů vycházejících z reálného života a praxe
 vede žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných výsledků, poznávání smyslu a cíle
učení a umění posuzovat vlastní pokrok a úspěchy
 na základě prožitku úspěchu směruje žáky k potřebě dalšího studia a celoživotního vzdělávání
 učitel zařazuje metody, při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami
Kompetence k řešení problémů:
 nabízí žákům dostatek úloh a příkladů, vycházejících z reálného života a vedoucích k samostatnému
uvažování a řešení problémů, zařazuje problémové vyučování
 maximálně používá názoru, zvlášť v nižších ročnících – počítadlo, číselnou osu, reálné předměty
apod.
 učí žáky nalézat a objevovat různé varianty řešení úloh a předkládat dětem takové modelové
situace, aby byly nucené hledat různé možnosti řešení, respektuje individualitu dítěte při řešení
problému
 vyučující vede žáky k tomu, aby uměli známé a osvědčené postupy řešení, aplikovat při řešení
obdobných nebo nových úkolů a problémů
 směruje žáky k provádění rozboru úkolu (problému), tvorbě plánu jeho řešení, odhadu výsledků,
volbě správného postupu k vyřešení problému a k vyhodnocení správnosti výsledku vzhledem
k zadání
 s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
Kompetence komunikativní:
 rozvíjí u dětí dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky a názory, vhodně tyto
myšlenky prezentovat, diskutovat o nich a umět obhájit svůj názor, vysvětlit postup svého
uvažování v logickém sledu
 žákům poskytuje možnost využití informačních a komunikačních prostředků pro řešení úkolů i pro
komunikaci a spolupráci s ostatními
 směruje žáky k přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně
matematické symboliky, učí žáky porozumět a orientovat se v různých grafech, tabulkách,
diagramech jejich praktickým využíváním
 vede žáky k používání správné terminologie a symboliky
 navozuje atmosféru bezpečné a přátelské komunikace ve třídě
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Název předmětu

Matematika
Kompetence sociální a personální:
 rozvíjí schopnost pracovat ve skupinách, dvojicích i samostatně
 předkládá žákům možnosti stanovení pravidel pro činnost skupiny a vede je k jejich dodržování
 rozvíjí osobnost žáka a budování jeho sebevědomí, uplatnění se ve skupině, kolektivu
 vede dětí k sebekontrole a sebehodnocení, k objektivnímu a taktnímu hodnocení ostatních
spolužáků
Kompetence občanské:



Způsob hodnocení žáků

umožpuje žákům účastnit se různých soutěží a olympiád
Kompetence pracovní:
 učí bezpečnému zacházení s pomůckami na rýsování a nůžkami, nabízí žákům projekty a další
činnosti (modelování a výroba různých těles, práce s reálnými předměty, modely, práce se
stavebnicemi apod.), ve kterých se mimo jiné učí zvládat základní pracovní činnosti (práci
s různými materiály – papír, textil, dřevo, kov, modelovací hmota, stavebnice apod.)
 rozvíjí schopnosti pracovat podle daného návodu, popisu
 zařazuje do výuky co nejvíce rozmanitých praktických činností
Hodnocení a klasifikace žáka učitelem zaujímá důležité místo mezi všemi hodnotícími činnostmi, ať už se
jedná o hodnocení v průběhu výchovně vzdělávacího procesu nebo souhrnně za určité konkrétní vzdělávací
období. Vyučující poskytuje žákovi nezbytnou zpětnou vazbu a pravdivý obraz o tom, s jakým úspěchem se
mu daří dosahovat dílčích konkretizovaných výstupů, které vedou ke klíčovým kompetencím. Výběr
vhodných forem a metod hodnocení žáka je na učiteli. Při výběru vhodné formy hodnocení by vyučující
neměl zapomínat na motivaci žáka k dalšímu učení s ohledem na jeho individuální vlohy a vlastnosti. Je
důležité, aby si zpětnou vazbu dovedli žáci brzy vytvářet i sami a naučili se vlastnímu kritickému
sebehodnocení a hodnocení svých spolužáků. Proto budou vyučující dávat prostor takovým formám
hodnocení všude, kde je to jen trochu možné.
Základem formálního hodnocení žáka je tradiční klasifikace v pětistuppové stupnici. Vyučující je při
klasifikaci povinen dodržovat platné právní předpisy a vnitřní normy školy (zejména vnitřní klasifikační řád),
které upravují pravidla pro klasifikaci. Souhrnné písemné slovní hodnocení může vyučující použít jen v
souladu s platnými právními předpisy nebo jako (velmi vhodný) „doplněk“ ke klasifikaci.
Hodnocení žáka vychází z posouzení míry dosažených očekávaných výstupů formulovaných v učebních
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Název předmětu

Matematika
osnovách matematiky školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně
správné a prokazatelné.
Matematika

Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
- numerace v oboru čísel do 20
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v
daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků
- čtení přirozených čísel do 20
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah
rovnosti a nerovnosti
- zápis přirozených čísel do 20
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah
rovnosti a nerovnosti
- porovnávání v oboru čísel do 20
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah
rovnosti a nerovnosti
- lineární seřazení čísel do 20
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
- doplnění chybějícího čísla v řadě
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
- směr vpravo, vlevo, před, za
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
- sčítání a odčítání v oboru čísel do 20
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
- řešení a tvoření jednoduchých slovních úloh
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní
operace
- hodnota českých mincí do 20, použití v praxi
M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického života
- základní útvary v prostoru - kvádr, krychle, koule, válec
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a
jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci
- sčítání a odčítání v oboru čísel do 10
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
- základní útvary v rovině - lomená čára, čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a
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- osově souměrné útvary
- číselné a obrázkové řady

jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
Kompetence občanské
Učivo
ŠVP výstupy
- numerace v oboru čísel do 100
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v
daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků
- čtení a zápis v oboru čísel do 100
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 100, užívá a zapisuje vztah
rovnosti a nerovnosti
- desítky, jednotky
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 100, užívá a zapisuje vztah
rovnosti a nerovnosti
- zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění (číselná osa)
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
- sčítání a odčítání celých desítek
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
- sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
- sčítání a odčítání dvojmístných čísel
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
- násobilka
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
- slovní úlohy
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní
operace
- hodiny - čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá
M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času
- tabulky
M-3-2-03 doplpuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel
- základní útvary v rovině – přímka, polopřímka, úsečka, bod
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a

220

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Učíme se pro život
Matematika

2. ročník
jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a
jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a
jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky
M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 100, užívá a zapisuje vztah
rovnosti a nerovnosti

- geometrická tělesa – kvádr, krychle, koule, válec
- prostorová představivost
- délka úsečky; jednotky délky
- čtvercová síť
- sčítání a odčítání s přechodem přes desítku
- porovnávání v oboru čísel do 100

Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
- numerace v oboru čísel do 1000
- stovky, desítky, jednotky
- porovnávání a zaokrouhlování
- vlastnosti početních operací s čísly
- písemné algoritmy početních operací
- porovnávání v oboru čísel do 1000

3. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v
daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah
rovnosti a nerovnosti
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah
rovnosti a nerovnosti
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah
rovnosti a nerovnosti
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah
rovnosti a nerovnosti
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah
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- číselná osa
- pamětné sčítání a odčítání v oboru čísel do 1000
- písemné sčítání a odčítání v oboru čísel do 1000
- pamětné násobení
- písemné násobení
- pamětné dělení
- dělení se zbytkem
- řešení a tvoření slovních úloh
- závislosti a jejich vlastnosti
- jednotky času - hodiny, minuty a vteřiny
- závislosti v různých aritmetických prostředích např. peníze
- grafy
- tabulky
- základní útvary v rovině - přímka, polopřímka, úsečka, bod
- čtverec, kružnice, obdélník, trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník
- základní útvary v prostoru – kvádr, krychle, koule, kužel, válec, jehlan
- délka úsečky; jednotky délky a jejich převody
- osově souměrné útvary
- přirozená čísla, celá čísla
- vzájemná poloha dvou přímek v rovině
- obvod obrazce
- převody jednotek
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

rovnosti a nerovnosti
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní
operace
M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času
M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času
M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického života
M-3-2-03 doplpuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a
jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a
jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky
M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v
daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky

4. ročník



Kompetence k učení
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Učivo
- principy asociativnosti a komutativnosti
- numerace v oboru čísel do 1 000 000
- pořadí početních operace
- sčítání a odčítání v oboru čísel do 1 000 000
- velká násobilka
- písemné násobení, kontrola výsledku
- písemné dělení jednociferným dělitelem
- dělení se zbytkem v oboru přirozených čísel
- užívání závorek
- porovnávání a zaokrouhlování
- kontroly výpočtů
- řešení a tvoření slovních úloh
- zlomky
- práce s daty
- tabulky
- diagramy
- práce s geometrickými údaji

Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost
sčítání a násobení
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost
sčítání a násobení
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost
sčítání a násobení
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky
početních operací v oboru přirozených čísel
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky
početních operací v oboru přirozených čísel
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém
oboru přirozených čísel
M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku
M 5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník,
trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce
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- rýsování pravoúhlého trojúhelník
- shodnost geometrických obrazců
- úhlopříčky a střed čtverce
- základní útvary v prostoru – kvádr, krychle, koule, kužel, válec, jehlan
- kružnice, kruh, střed, poloměr
- kolmice, rýsování kolmice

- délka úsečky, jednotky délky a jejich převody
- obvod čtverce, obdélníku, mnohoúhelníku
- měření a porovnávání
- vzájemná poloha dvou přímek
- popis konstrukce
- rovnoběžka, rýsování rovnoběžky
- konstrukce čtverce a obdélníku pomocí jejich úhlopříček
- obsah obrazce
- osová souměrnost
- středová souměrnost
- slovní úlohy řešené netradičními postupy
- magické čtverce

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník,
trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník,
trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník,
trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník,
trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník,
trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník,
trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice
M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod
mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod
mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky
obsahu
M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary
a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru
M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary
a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru
M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do
značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky
M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do
značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky
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5. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
Kompetence komunikativní
Kompetence občanské
Učivo
ŠVP výstupy
- numerace v oboru přirozených čísel větší než 1 000 000
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost
sčítání a násobení
- desetinná čísla
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost
sčítání a násobení
M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo
dané hodnoty
- celá čísla
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost
sčítání a násobení
- zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění (číselná osa, teploměr, model) M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost
sčítání a násobení
- písemné početní operace: sčítání, odčítání, násobení, dělení
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
- rovnice
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
- porovnávání a zaokrouhlování
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky
početních operací v oboru přirozených čísel
- odhady výsledků
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky
početních operací v oboru přirozených čísel
- kontroly výsledků
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky
početních operací v oboru přirozených čísel
- slovní úlohy
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém
oboru přirozených čísel
- řešení a tvoření slovních úloh
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém
oboru přirozených čísel
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- modelace zlomků
- zápis a čtení zlomků
- uspořádání zlomků a jejich znázornění na číselné ose
- početní operace se zlomky se stejným jmenovatelem
- uspořádání desetinných čísel na číselné ose
- zápis záporného čísla
- pohyb na číselné ose
- práce s daty, doplpování dat do tabulky
- jízdní řády
- grafy, diagramy, tabulky
- jednoduchá konstrukce základních rovinných útvarů
- základní útvary v prostoru – kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel, válec
- délka úsečky, jednotky délky a jejich převody
- obvod čtverce, obdélníku, mnohoúhelníku
- měření a porovnávání
- kolmice, rýsování kolmice
- rovnoběžka, rýsování rovnoběžky
- obsah a jednotky obsahu
- určování obsahu a objemu
- čtvercová síť
- osová souměrnost, symetrie

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku
M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku
M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku
M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru
kladných čísel
M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo
dané hodnoty
M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo
vyznačí na číselné ose
M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo
vyznačí na číselné ose
M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data
M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník,
trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník,
trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce
M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod
mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod
mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky
obsahu
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky
obsahu
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky
obsahu
M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary
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a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru
- středová souměrnost
M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary
a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru
- slovní úlohy řešené netradičními postupy
M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do
značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky
- principy asociativnosti a komutativnosti
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost
sčítání a násobení
- úhel
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník,
trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
- čtení, zápis, porovnání desetinných čísel a zobrazení na číselné ose
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel
- pamětné a písemné početní operace s desetinnými čísly (sčítání, odčítání,
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel
násobení a dělení desetinného čísla, pamětné násobení a dělení čísly 10, 100, 1
000), komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
- převod jednotek délky a hmotnosti v oboru desetinných čísel
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel
- vyjádření část celku graficky i zlomkem
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část
(přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
- sčítání zlomků se stejným jmenovatelem
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel
- pravidla pro zaokrouhlování desetinných čísel
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá
kalkulátor
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- odhad výsledků početních operací s desetinnými čísly s danou přesností
- využití kalkulátoru (např. při dělení se zbytkem)
- základní pojmy týkající se dělitelnosti přirozených čísel - násobek, dělitel,
prvočíslo, číslo složené, sudé a liché číslo, společný násobek, společný dělitel,
soudělná a nesoudělná čísla
- znaky dělitelnosti dvěma, třemi, čtyřmi, pěti, šesti, devíti a deseti
- rozklad čísla na součin prvočísel
- nejmenší společný násobek (n) a největší společný dělitel (D) dvou až tří
přirozených čísel
- modelace a řešení úloh s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel
- převod desetinného čísla na desetinný zlomek a naopak
- vytváření a řešení úloh, modelace a matematizace reálné situace s uplatněním
osvojených početních operací s desetinnými čísly
- reálnost výsledku řešené slovní úlohy a ověření zkouškou
- základní rovinné útvary a jejich vzájemná poloha (bod, přímka, polopřímka,
úsečka, čtyřúhelník, trojúhelník, kruh, kružnice, polorovina)
- různé druhy čar
- druhy úhlů podle jejich velikosti (ostrý, tupý, pravý, přímý), odhad velikosti úhlů
- vlastnosti dvojic úhlů (vrcholové, vedlejší, střídavé, souhlasné)
- značení úhlů písmeny řecké abecedy
- měření velikost úhlu pomocí úhloměru a výpočtu
- jednotky velikosti úhlu a převody mezi nimi
- sčítání a odčítání úhlů graficky i početně
- grafické i početní násobení a dělení úhlu dvěma
- převod jednotek délky a obsahu
- odhad a výpočet obvodu a obsahu čtverce a obdélníku
- sestrojení úhlů různé velikosti (i bez použití úhloměru), přenos úhlu, porovnání

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá
kalkulátor
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá
kalkulátor
M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel
M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel
M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel
M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část
(přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v
nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v
nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
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dvou úhlů
- vzor a obraz, samodružný bod

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti, určí
osově souměrný útvar
- charakteristika osově souměrných útvarů
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti, určí
osově souměrný útvar
- osa úhlu a úsečky
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti, určí
osově souměrný útvar
- útvary souměrné podle osy, osa souměrnosti
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti, určí
osově souměrný útvar
- sestrojení obrazu rovinného útvaru v osové souměrnosti
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti, určí
osově souměrný útvar
- krychle a kvádr
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje
jejich vlastnosti
- řešení úloh s použitím metrických a polohových vlastnosti krychle a kvádru
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje
jejich vlastnosti
- převod jednotek délky, obsahu a objemu
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
- odhad a vypočet objemu a povrchu krychle a kvádru
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
- síť krychle a kvádru, model tělesa
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
- náčrt a sestrojení krychle a kvádru ve volném rovnoběžném promítání
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině
- aplikační geometrické úlohy na výpočet obsahu a obvodu rovinných útvarů
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného
(čtverec, obdélník), povrchu a objemu těles (krychle, kvádr), řešení zahrnuje rozbor matematického aparátu
úlohy a náčrt, vyhodnocení reálnosti výsledku
- přirozená čísla a jejich znázornění
Opakování a prohlubování učiva z 5. ročníku
- zápis a porovnávání přirozených čísel
Opakování a prohlubování učiva z 5. ročníku
- čísla a číslice
Opakování a prohlubování učiva z 5. ročníku
- zaokrouhlování přirozených čísel
Opakování a prohlubování učiva z 5. ročníku
- početní operace s přirozenými čísly - sčítání, odčítání, násobení, dělení
Opakování a prohlubování učiva z 5. ročníku
- vzájemná poloha přímek v rovině
M-9-3-01 zdůvodpuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních
rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
- čtení a zápis celého číslo, kladné a záporné číslo, číslo opačné
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel
- znázornění a porovnávání celých čísel
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel
- početní operace (sčítání, odčítání, násobení a dělení) v oboru celých čísel
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel
- absolutní hodnota celého čísla, význam absolutní hodnoty
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel
- převrácený zlomek
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel
- rozšiřování a krácení zlomků, zlomek v základním tvaru
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel
- smíšené číslo - převod na zlomek a naopak
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel
- úprava složeného zlomku
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel
- početní operace se zlomky (sčítání, odčítání, násobení a dělení)
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel
- vyjádření čísel více způsoby (zlomky, desetinná čísla) a vzájemný převod
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel
- početní operace (sčítání, odčítání, násobení a dělení) v oboru racionálních čísel
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel
- periodické číslo - zápis a porovnání s jinými čísly
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel
- hodnota číselného výrazu v daném oboru
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel
- využití kalkulátoru při provádění početních operací v oboru racionálních čísel
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel
- zaokrouhlování racionálních čísel
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá
kalkulátor
- odhad výsledků početních operací s racionálními čísly s danou přesností
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá
kalkulátor
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- společný jmenovatel zlomků
- pojmy procento, základ, počet procent, procentová část, promile

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část
zlomkem, celým číslem, desetinným číslem
- vyjádření části celku procentem, desetinným číslem, zlomkem
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část
zlomkem, celým číslem, desetinným číslem
- užití poměru ke kvantitativnímu vyjádření vztahu celek – část
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část
zlomkem, celým číslem, desetinným číslem
- převod různých vyjádření vztahu celek – část
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část
zlomkem, celým číslem, desetinným číslem
- rozdělení celku na části v daném poměru, změna čísla v daném poměru
M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s
měřítky map a plánů
- rozšiřování a krácení poměru
M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s
měřítky map a plánů
- postupný a převrácený poměr a jejich úpravy
M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s
měřítky map a plánů
- používání pojmu úměra a výpočet neznámého členu úměry
M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s
měřítky map a plánů
- řešení aplikačních úloh s využitím poměru a trojčlenky
M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s
měřítky map a plánů
- výpočet měřítka mapy (plánu), odvození měřítka mapy (plánu) ze zadaných údajů M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s
měřítky map a plánů
- slovní úlohy s využitím znalostí o procentech
M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší
než celek
- jednoduché úlohy z oblasti finanční matematiky (úrok)
M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší
než celek
- matematizace reálné situace s uplatněním osvojených početních operací s celými M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v
a racionálními čísly
nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
- odhad a posouzení reálnosti výsledku řešené slovní úlohy a ověření zkouškou
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v
nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
- vytváření a doplpování tabulek a jejich využití
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
- graf přímé a nepřímé úměrnosti
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
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- využívání tabulkového kalkulátoru
- přímá a nepřímá úměrnost v příkladech reálného života
- vztah přímé a nepřímé úměrnosti z textu úlohy, z tabulky a grafu
- přímá a nepřímá úměrnost při řešení aplikačních úloh a problémů
- určení funkční závislost z textu úlohy, z tabulky, z grafu
- přiřazení funkčních vztahů vyjádřených tabulkou k příslušnému grafu a naopak
- druhy čtyřúhelníků
- jednotlivé druhy rovnoběžníků a lichoběžníků
- využití vlastností čtyřúhelníků při řešení úloh
- odhad a vypočet obvodu obecného čtyřúhelníku
- odhad a vypočet obvodu a obsahu rovnoběžníku a lichoběžníku
- konstrukce čtyřúhelníku ze zadaných údajů (rozbor úlohy a náčrt se zápisem
konstrukce)
- shodnost trojúhelníků a jeho matematické vyjádření
- věty o shodnosti trojúhelníků
- vzor a obraz ve středové souměrnosti, střed souměrnosti, charakteristika
středově souměrného útvaru
- sestrojení obrazu útvaru ve středové souměrnosti
- pojmy rovina a prostor, podstava, hrana, stěna, vrchol, stěnová a tělesová
úhlopříčka
- charakteristika kolmého a pravidelného hranolu
- půdorys hranolu
- odhad a vypočet objemu a povrchu hranolu
- síť kolmých hranolů, modelace hranolů
- hranol ve volném rovnoběžném promítání
- aplikační slovní úlohy s využitím znalostí o obsahu a obvodu čtyřúhelníků, s

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti
M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti
M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti
M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem
M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti
trojúhelníků
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti
trojúhelníků
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové souměrnosti, určí
středově souměrný útvar
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové souměrnosti, určí
středově souměrný útvar
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje
jejich vlastnosti
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje
jejich vlastnosti
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje
jejich vlastnosti
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného
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využitím znalostí o hranolech, o středově souměrných rovinných útvarech ( rozbor
úlohy a náčrt, reálnost výsledku)
- konstrukce trojúhelníku dle zadaných prvků
- řešení konstrukčních úloh - rozbor úlohy, náčrt, diskuse o počtu řešení, zápis
postupu konstrukce s využitím matematické symboliky (kombinace se slovním
vyjádřením)
- kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku
- shodnost trojúhelníků podle věty sss, usu, sus

matematického aparátu
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti
trojúhelníků
- trojúhelníková nerovnost
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
- samodružný bod a samodružný útvar
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové souměrnosti, určí
středově souměrný útvar
- střední příčky trojúhelníku
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
- těžnice a těžiště trojúhelníku
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
- výška trojúhelníku
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
- význam pojmu druhá mocnina a odmocnina

8. ročník








Kompetence k řešení problémů
Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve
výpočtech druhou mocninu a odmocninu
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- určování zpaměti druhé mocniny čísel 1 – 15 a odmocniny těchto mocnin

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve
výpočtech druhou mocninu a odmocninu
- pravidla pro umocpování a odmocpování zlomku a pro počítání s mocninami a
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve
odmocninami
výpočtech druhou mocninu a odmocninu
- hodnota číselného výrazu s druhou mocninou a odmocninou
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve
výpočtech druhou mocninu a odmocninu
- geometrický význam druhé mocniny v praxi
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve
výpočtech druhou mocninu a odmocninu
- pojem proměnná, výraz s proměnnou, člen výrazu, jednočlen, mnohočlen,
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí
rovnost dvou výrazů
hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin
pomocí vzorců a vytýkáním
- zápis slovního textu pomocí výrazů s proměnnými (a naopak)
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí
hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin
pomocí vzorců a vytýkáním
- sčítání a odčítání mnohočlenů
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí
hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin
pomocí vzorců a vytýkáním
- provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vytýkání
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí
hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin
pomocí vzorců a vytýkáním
- umocní dvojčleny a rozloží dvojčleny na součin pomocí vzorců (a + b)2, (a – b)2, a2 M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí
– b2
hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin
pomocí vzorců a vytýkáním
- řešení lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav a provádění zkoušky
M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav
správnosti řešení rovnice
- počet řešení rovnice (jedno řešení, nekonečně mnoho řešení, nebo nemá řešení) M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav
- řešení slovních úloh vedoucích k řešení lineárních rovnic
M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav
- vyjádření neznámé ze vzorce
M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav
- matematizace reálné situace využitím vlastnosti rovnic, řešení úloh s označením M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v
neznámé a sestavením rovnice
nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
- posouzení reálnosti výsledku řešené slovní úlohy a ověření zkouškou
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v
nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
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- doploování a vytváření tabulky, orientace v nich
- čtení a sestrojování sloupkového a kruhového diagramu
- využití tabulkového kalkulátoru
- základní statistické pojmy (statistický soubor, statistická jednotka, statistický znak,
statistické šetření)
- určování četnosti, aritmetického průměru, modusu, mediánu
- provádění jednoduchého statistického šetření, zápis jeho výsledky a volba
vhodného diagramu k jejich znázornění
- čtení a sestrojování různých diagramů s údaji zadanými v procentech
- třídění dat podle kvalitativních nebo kvantitativních znaků v tabulkách, grafech a
diagramech
- s pomocí tabulkového kalkulátoru setřídí data
- pojmy odvěsna a přepona v pravoúhlém trojúhelníku

- použití Pythagorovy věty pro výpočet třetí strany pravoúhlého trojúhelníku

- výpočet délky hrany, tělesové a stěnové úhlopříčku krychle a kvádru s použitím
Pythagorovy věty
- řešení praktických úloh s využitím Pythagorovy věty, náčrt situace, odhad
výsledku a ověření jeho reálnosti, využívání potřebné matematické symboliky
- definice a sestrojování kružnice a kruhu, vztah mezi poloměrem a průměrem
- vzájemná poloha kružnice a přímky (tečna, sečna, vnější přímka)
- výpočet obvodu a obsahu kruhu a délky kružnice pomocí vzorců
- využití Thaletovy věty při řešení úloh, konstrukce tečny ke kružnici z bodu vně
kružnice
- využití vlastností množiny všech bodů dané vlastnosti - osa úhlu, osa úsečky a
jejich sestrojení

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
M-9-2-02 porovnává soubory dat
M-9-2-02 porovnává soubory dat
M-9-3-01 zdůvodpuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních
rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-01 zdůvodpuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních
rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-01 zdůvodpuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních
rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-01 zdůvodpuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních
rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů
M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice
útvaru a k řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh
M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice
útvaru a k řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh
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- řešení konstrukčních úloh (rozbor úlohy, náčrt, diskuse o počtu řešení, zápis
postupu konstrukce s využitím matematické symboliky)
- válec - základní pojmy
- půdorys a nárys válce
- odhad a výpočet objemu a povrchu válce
- konstrukce sítě válce, modelace válce
- řešení slovních úloh na výpočty objemu a povrchu válce
- účelné využívání kalkulátoru
- druhá mocnina a odmocnina přirozených a desetinných čísel pomocí tabulek a
kalkulátoru
- mocniny s přirozeným mocnitelem
- třetí mocnina
- mocniny záporného čísla a nuly
- početní operace s mocninami s přirozeným mocnitelem
- rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě
- dosazování do výrazu, výpočet hodnotu výrazu pro dané hodnoty proměnných

- násobení mnohočlenu jednočlenem a mnohočlenem

- vzájemná poloha dvou kružnic a středná
- řešení konstrukčních úloh na sestrojování trojúhelníků, čtyřúhelníků a

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje
jejich vlastnosti
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje
jejich vlastnosti
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného
matematického aparátu
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného
matematického aparátu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve
výpočtech druhou mocninu a odmocninu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve
výpočtech druhou mocninu a odmocninu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve
výpočtech druhou mocninu a odmocninu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve
výpočtech druhou mocninu a odmocninu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve
výpočtech druhou mocninu a odmocninu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve
výpočtech druhou mocninu a odmocninu
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí
hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin
pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí
hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin
pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a

236

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Učíme se pro život
Matematika

8. ročník

lichoběžníků

nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
- slovní úlohy řešené různým způsobem (soustava dvou lineárních rovnic, naučené M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a
algoritmy), zdůvodnění optimálního řešení
nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací
- lomený výraz a podmínky platnosti výrazu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve
výpočtech druhou mocninu a odmocninu
- rozšiřování a krácení lomených výrazů
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve
výpočtech druhou mocninu a odmocninu
- násobení a dělení lomených výrazů
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve
výpočtech druhou mocninu a odmocninu
- základní pojmy finanční matematiky (jistina, úroková míra, úrok, úrokovací doba, M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší
dap, inflace)
než celek)
- výpočet úroku, dap z úroku
M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší
než celek)
- jednoduché a složené úrokování
M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší
než celek)
- řešení aplikační úlohy na procenta z oblasti finančnictví
M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší
než celek)
- řešení lineárních rovnic s neznámou ve jmenovateli
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných
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- řešení soustavy dvou rovnic se dvěma neznámými metodou dosazovací a sčítací
- řešení slovních úloh z praxe vedoucí k řešení soustavou rovnic (slovní úlohy o
pohybu, slovní úlohy o směsích)
- určování z tabulek a grafů různých závislostí, které jsou zadáním funkce
- definiční obor funkce, obor hodnot, funkční hodnota
- závislá a nezávislá proměnná
- využití znalostí o funkcích při řešení slovních úloh
- shodné a podobné rovinné útvary
- určování poměru podobnosti
- užití vět o podobnosti trojúhelníků ke zjišťování jejich podobnosti
- charakteristika jehlanu, koule a kužele
- konstrukce a modelování jehlanu a kužele
- řešení úloh s využitím metrických a polohových vlastností jehlanu, koule a kužele
- výpočet objemu a povrchu jehlanu, koule a kužele
- konstrukce sítí jehlanu a kužele, modelace těchto těles
- sestrojování půdorysu a nárysu kvádru, krychle, hranolu a válce
- aplikační slovní úlohy s využitím osvojených znalostí o tělesech (jehlan, koule,
kužel)
- řešení úlohy na prostorovou představivost s využitím poznatků a dovedností z
jiných tematických a vzdělávacích oblastí
- řešení slovních úloh s využitím rovnice s neznámou ve jmenovateli (úlohy o
společné práci)
- rostoucí a klesající funkce
- konstantní funkce
- graf lineární funkce

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav
M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav
M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem
M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem
M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem
M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti
trojúhelníků
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti
trojúhelníků
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti
trojúhelníků
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje
jejich vlastnosti
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje
jejich vlastnosti
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje
jejich vlastnosti
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného
matematického aparátu
M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a
dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných
M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem
M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem
M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem
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Matematika

9. ročník

- přímá úměrnost jako speciální případ lineární funkce
- nepřímá úměrnost a její graf
- grafické řešení soustavy dvou lineárních rovnic
- praktické zmenšování a zvětšování rovinných obrazců v daném poměru
- užití podobnosti při konstrukci plánů a zhotovování modelů

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem
M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem
M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti
trojúhelníků
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti
trojúhelníků
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného
matematického aparátu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

5.5 Informatika
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
1
1
1
Povinný
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
1
Povinný

6

Informatika
Informatika
Účelem vzděl. oblasti Informatika
je dosažení základní úrovně informační gramotnosti. Žáci získají elementární dovednosti v ovládání
výpočetní techniky a moderních informačních technologií, dovedou se orientovat ve světě informací,
pracovat s nalezenými informacemi, využívat je ve vzdělávání i v praktickém životě.
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Název předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

Informatika
Vzhledem v narůstající potřebě osvojení si zákl. dovedností práce s výpočetní technikou byla vzdělávací
oblast Informační a komunikační technologie zařazena jako povinná součást zákl. vzdělávání na 1. a 2.
stupni. Úrovep dovedností v inf. oblasti také předurčuje možnosti žáků na trhu práce v budoucím životě a
jejich schopnost dalšího vzdělávání a růstu v profesní i zájmové činnosti.
Vzhledem k množství dostupných informací a specializaci oborů lidské činnosti je v současné době nutné
zvládnutí práce s výpočetní technikou, zejména vyhledávání a zpracování informací z Internetu a jiných
digitálních médií. Je tak možno pracovat s větším objemem dat a informací a je zajištěna aktuálnost
použitých materiálů.
Hodinová dotace předmětu je 1 hodina týdně od 4. ročníku.





Informatika

Český jazyk a literatura
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatpované na úrovni předmětu,
* s pomocí názorných ukázek rozmanitosti informací nalezených na Internetu i z jiných zdrojů vede učitel
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové žáky k ochotě tyto informace vyhledávat a učit se různé postupy práce s digitálními médií
kompetence žáků
Kompetence k řešení problémů:
* vede žáky k přesné formulaci problému, jeho rozboru a následnému návrhu řešení. V základech
programování formulují žáci postupy řešení problému do algoritmů
Kompetence komunikativní:
* vede žáky k účelnému využití výpočetní techniky jako komunikačního média. Vysvětlí žákům funkci
jednotlivých komunikačních sítí (ICQ, Skype...)
Kompetence sociální a personální:
* učí žáky vyhledávat diskuzní fóra a skupiny podle zájmů, či pracovního zaměření a řešit úkoly v
součinnosti s ostatními členy skupin
Kompetence občanské:
* učí žáky respektovat názory ostatních
* vede žáky k diskuzi o informacích z Internetu, posouzení jejich relevantnosti a důvěryhodnosti
* učí je hrdosti na svůj původ, svoji zemi a dovednosti prezentovat se v celosvětovém měřítku
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Název předmětu

Informatika

Způsob hodnocení žáků

Kompetence pracovní:
* vede žáky k dodržování pracovních postupů, učí je členit úkoly do uzavřených celků podle jednotlivých
částí algoritmu řešení
* v rámci přípravy k budoucímu povolání vede žáky k uvědomění si významnosti informačních technologií
v profesním uplatnění
Kompetence digitální:
* vede žáky k rozvíjení informatického myšlení s jeho složkami abstrakce a algoritmizace
* učí žáky praktické činnosti s tvorbou jednotlivých typů dat a práci s aplikacemi
* učí žáky jak počítač funguje, jak reprezentuje data různého typu, jak pracují informační systémy a jaké
problémy informatika řeší
Základem formálního hodnocení žáka je tradiční klasifikace v pětistuppové stupnici. Vyučující je při
klasifikaci povinen dodržovat platné právní předpisy a vnitřní normy školy (zejména vnitřní klasifikační řád),
které upravují pravidla pro klasifikaci.
Hodnocení žáka vychází z posouzení míry dosažených očekávaných výstupů formulovaných v učebních
osnovách školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a
prokazatelné.

Informatika
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Digitální zařízení
Zapnutí/vypnutí zařízení/aplikace

4. ročník









Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
pojmenuje jednotlivá digitální zařízení, se kterými pracuje, vysvětlí, k čemu slouží
používá krok zpět, zoom
najde a spustí aplikaci, kterou potřebuje k práci
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Informatika
Ovládání myši
Kreslení čar, vybarvování
Používání ovladačů
Ovládání aplikací (schránka, krok zpět, zoom)
Kreslení bitmapových obrázků
Psaní na klávesnici
Editace textu
Ukládání práce do souboru
Otevírání souborů
Přehrávání zvuku
Využití digitálních technologií v různých oborech

Ergonomie, ochrana digitálního zařízení a zdraví uživatele
Práce se soubory
Propojení technologií, internet
Sdílení dat, cloud

Technické problémy a přístupy k jejich řešení

Piktogramy, emodži
Kód

Přenos na dálku, šifra

4. ročník
edituje digitální text, vytvoří obrázek
edituje digitální text, vytvoří obrázek
propojí digitální zařízení a uvede bezpečnostní rizika, která s takovým propojením
souvisejí
používá krok zpět, zoom
řeší úkol použitím schránky
obrázek složí z daných geometrických tvarů či navazujících úseček
edituje digitální text, vytvoří obrázek
edituje digitální text, vytvoří obrázek
uloží svoji práci do souboru, otevře soubor
uloží svoji práci do souboru, otevře soubor
přehraje zvuk či video
přehraje zvuk či video
uvede různé příklady využití digitálních technologií v zaměstnání rodičů
propojí digitální zařízení a uvede bezpečnostní rizika, která s takovým propojením
souvisejí
dodržuje pravidla a pokyny při práci s digitálním zařízením
uloží svoji práci do souboru, otevře soubor
dodržuje pravidla a pokyny při práci s digitálním zařízením
pamatuje si a chrání své heslo, přihlásí se ke svému účtu a odhlásí se z něj
při práci s grafikou a textem přistupuje k datům i na vzdálených počítačích a spouští
online aplikace
propojí digitální zařízení a uvede bezpečnostní rizika, která s takovým propojením
souvisejí
rozpozná zvláštní chování počítače a případně přivolá pomoc dospělého
sdělí informaci obrázkem
předá informaci zakódovanou pomocí textu či čísel
zakóduje/zašifruje a dekóduje/dešifruje text
zakóduje a dekóduje jednoduchý obrázek pomocí mřížky
při práci s grafikou a textem přistupuje k datům i na vzdálených počítačích a spouští
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Informatika

4. ročník
online aplikace
zakóduje/zašifruje a dekóduje/dešifruje text
zakóduje a dekóduje jednoduchý obrázek pomocí mřížky
obrázek složí z daných geometrických tvarů či navazujících úseček
obrázek složí z daných geometrických tvarů či navazujících úseček

Pixel, rastr, rozlišení
Tvary, skládání obrazce
Informatika
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Data, druhy dat
Doplpování tabulky a datových řad
Kritéria kontroly dat
Řazení dat v tabulce
Vizualizace dat v grafu
Příkazy a jejich spojování
Opakování příkazů
Pohyb a razítkování
Ke stejnému cíli vedou různé algoritmy
Kombinace procedur
Kreslení čar

5. ročník









Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence k učení
Kompetence občanské
Kompetence k řešení problémů
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
pracuje s texty, obrázky a tabulkami v učebních materiálech
doplní posloupnost prvků
doplní prvky v tabulce
umístí data správně do tabulky
v posloupnosti opakujících se prvků nahradí chybný za správný
pomocí grafu znázorní vztahy mezi objekty
v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví program pro ovládání
postavy
rozpozná opakující se vzory, používá opakování, stanoví, co se bude opakovat a
kolikrát
rozpozná, jestli se příkaz umístí dovnitř opakování, před nebo za něj
rozhodne, jestli a jak lze zapsaný program nebo postup zjednodušit
rozhodne, jestli a jak lze zapsaný program nebo postup zjednodušit
pomocí obrázku znázorní jev
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Informatika

5. ročník

Pevný počet opakování
Ladění, hledání chyb
Vlastní bloky a jejich vytváření
Změna vlastností postavy pomocí příkazu
Náhodné hodnoty
Ovládání pohybu postav
Násobné postavy a souběžné reakce
Modifikace programu

rozpozná, jestli se příkaz umístí dovnitř opakování, před nebo za něj
v programu najde a opraví chyby
vytvoří a použije nový blok
používá události ke spuštění činnosti postav
cíleně využívá náhodu při volbě vstupních hodnot příkazů
používá události ke spuštění činnosti postav
ovládá více postav pomocí zpráv
upraví program pro obdobný problém
rozhodne, jestli a jak lze zapsaný program nebo postup zjednodušit
pomocí obrázku znázorní jev
používá události ke spuštění činnosti postav
ovládá více postav pomocí zpráv
rozpozná, jestli se příkaz umístí dovnitř opakování, před nebo za něj
přečte zápis programu a vysvětlí jeho jednotlivé kroky
vytváří, používá a kombinuje vlastní bloky
nalezne ve svém okolí systém a určí jeho prvky
určí, jak spolu prvky souvisí
pomocí grafu znázorní vztahy mezi objekty
pomocí obrázkových modelů řeší zadané problémy
pomocí obrázkových modelů řeší zadané problémy

Animace střídáním obrázků
Spouštění pomocí událostí
Vysílání zpráv mezi postavami
Čtení programů
Programovací projekt
Systém, struktura, prvky, vztahy
Graf, hledání cesty
Schémata, obrázkové modely
Model
Informatika
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
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Informatika

6. ročník



Kompetence digitální

Učivo
Přenos informací, standardizované kódy
Znakové sady
Přenos dat, symetrická šifra
Identifikace barev, barevný model
Vektorová grafika
Zjednodušení zápisu, kontrolní součet
Binární kód, logické A a NEBO
Data v grafu a tabulce
Evidence dat, názvy a hodnoty v tabulce
Kontrola hodnot v tabulce
Filtrování, řazení a třídění dat
Porovnání dat v tabulce a grafu
Řešení problémů s daty
Školní informační systém, uživatelé, činnosti, práva, databázové relace
Datové a programové soubory a jejich asociace v operačním systému
Správa souborů, struktura složek

Instalace aplikací
Domácí a školní počítačová síť
Fungování a služby internetu
Princip e-mailu
Přístup k datům: metody zabezpečení přístupu, role a přístupová práva (vidět

ŠVP výstupy
rozpozná zakódované informace kolem sebe
zakóduje a dekóduje znaky pomocí znakové sady
zašifruje a dešifruje text pomocí několika šifer
zakóduje v obrázku barvy více způsoby
zakóduje obrázek pomocí základní geometrických tvarů
zjednoduší zápis textu a obrázku, pomocí kontrolního součtu ověří úplnost zápisu
ke kódování využívá i binární čísla
najde a opraví chyby u různých interpretací týchž dat (tabulka versus graf)
odpoví na otázky na základě dat v tabulce
popíše pravidla uspořádání v existující tabulce
doplní podle pravidel do tabulky prvky, záznamy
navrhne tabulku pro záznam dat
propojí data z více tabulek či grafů
popíše pomocí modelu alespop jeden informační systém, s nímž ve škole aktivně
pracují
pojmenuje role uživatelů a vymezí jejich činnosti a s tím související práva
uloží textové, grafické, zvukové a multimediální soubory
vybere vhodný formát pro uložení dat
nainstaluje a odinstaluje aplikaci
uloží textové, grafické, zvukové a multimediální soubory
vybere vhodný formát pro uložení dat
nainstaluje a odinstaluje aplikaci
vytvoří jednoduchý model domácí sítě; popíše, která zařízení jsou připojena do
školní sítě
spravuje sdílení souborů
pomocí modelu znázorní cestu e mailové zprávy
porovná různé metody zabezpečení účtů
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Informatika

6. ročník

obsah, číst obsah, měnit obsah, měnit práva)
Postup při řešení problém s digitálním zařízením (např. nepropojení, program bez
odezvy, špatné nastavení, hlášení / dialogová okna)
Informatika
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Vytvoření programu

Opakování
Podprogramy
Opakování s podmínkou
Události, vstupy
Objekty a komunikace mezi nimi
Standardizovaná schémata a modely

spravuje sdílení souborů
zkontroluje, zda jsou části počítače správně propojeny, nastavení systému či
aplikace, ukončí program bez odezvy

7. ročník









Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví program, dbá na jeho
čitelnost a přehlednost
po přečtení programu vysvětlí, co vykoná
ověří správnost programu, najde a opraví v něm chyby
diskutuje různé programy pro řešení problému
vybere z více možností vhodný program pro řešený problém a svůj výběr zdůvodní
hotový program upraví pro řešení příbuzného problému
používá cyklus s pevným počtem opakování, rozezná, zda má být příkaz uvnitř nebo
vně opakování,
vytváří vlastní bloky a používá je v dalších programech
diskutuje různé programy pro řešení problému
používá podmínky pro ukončení opakování, rozezná, kdy je podmínka splněna
spouští program myší, klávesnicí, interakcí postav
vybere z více možností vhodný program pro řešený problém a svůj výběr zdůvodní
hotový program upraví pro řešení příbuzného problému
v mapě a dalších schématech najde odpověď na otázku
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Informatika

7. ročník

Ohodnocené grafy, minimální cesta grafu, kostra grafu
Orientované grafy, automaty
Modely, paralelní činnost

pomocí ohodnocených grafů řeší problémy
pomocí orientovaných grafů řeší problémy
vysvětlí známé modely jevů, situací, činností
vytvoří model, ve kterém znázorní více souběžných činností

Informatika
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Větvení programu, rozhodování

Grafický výstup, souřadnice
Podprogramy s parametry
Proměnné
Relativní a absolutní adresy buněk
Použití vzorců u různých typů dat

8. ročník









Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví přehledný program k
vyřešení problému
po přečtení programu vysvětlí, co vykoná
ověří správnost programu, najde a opraví v něm chyby
používá podmínky pro větvení programu, rozezná, kdy je podmínka splněna
spouští program myší, klávesnicí, interakcí postav
diskutuje různé programy pro řešení problému
hotový program upraví pro řešení příbuzného problému
používá souřadnice pro programování postav
hotový program upraví pro řešení příbuzného problému
používá parametry v blocích, ve vlastních blocích
vytvoří proměnnou, změní její hodnotu, přečte a použije její hodnotu
při tvorbě vzorců rozlišuje absolutní a relativní adresu bupky
používá k výpočtům funkce pracující s číselnými a textovými vstupy (průměr,
maximum, pořadí, zleva, délka, počet, když)
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Informatika

8. ročník

Funkce s číselnými vstupy
Funkce s textovými vstupy
Vkládání záznamu do databázové tabulky
Řazení dat v tabulce
Filtrování dat v tabulce
Zpracování výstupů z velkých souborů dat

řeší problémy výpočtem s daty
řeší problémy výpočtem s daty
připíše do tabulky dat nový záznam
seřadí tabulku dat podle daného kritéria (velikost, abecedně)
používá filtr na výběr dat z tabulky, sestaví kritérium pro vyřešení úlohy
ověří hypotézu pomocí výpočtu, porovnáním nebo vizualizací velkého množství dat

Informatika
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník









Učivo
Programovací projekt a plán jeho realizace

Popsání problému
Testování, odladění, odstranění chyb

Pohyb v souřadnicích
Ovládání myší, posílání zpráv
Vytváření proměnné, seznamu, hodnoty prvků seznamu
Nástroje zvuku, úpravy seznamu
Import a editace kostýmů, podmínky

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
řeší problémy sestavením algoritmu
diskutuje různé programy pro řešení problému
vybere z více možností vhodný program pro řešený problém a svůj výběr zdůvodní
řeší problémy sestavením algoritmu
vybere z více možností vhodný program pro řešený problém a svůj výběr zdůvodní
v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví přehledný program k
vyřešení problému
ověří správnost programu, najde a opraví v něm chyby
řeší problém jeho rozdělením na části pomocí vlastních bloků
řeší problém jeho rozdělením na části pomocí vlastních bloků
řeší problém jeho rozdělením na části pomocí vlastních bloků
řeší problém jeho rozdělením na části pomocí vlastních bloků
řeší problém jeho rozdělením na části pomocí vlastních bloků
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Informatika

9. ročník

Návrh postupu, klonování.
Animace kostýmů postav, události
Analýza a návrh hry, střídání pozadí, proměnné
Výrazy s proměnnou
Tvorba hry s ovládáním, více seznamů

řeší problém jeho rozdělením na části pomocí vlastních bloků
hotový program upraví pro řešení příbuzného problému
hotový program upraví pro řešení příbuzného problému
hotový program upraví pro řešení příbuzného problému
zvažuje přístupnost vytvořeného programu různým skupinám uživatelů a dopady
na ně
Tvorba hry, příkazy hudby, proměnné a seznamy
zvažuje přístupnost vytvořeného programu různým skupinám uživatelů a dopady
na ně
Složení současného počítače a principy fungování jeho součástí
pojmenuje části počítače a popíše, jak spolu souvisí
Operační systémy: funkce, typy, typické využití
vysvětlí rozdíl mezi programovým a technickým vybavením
diskutuje o funkcích operačního systému a popíše stejné a odlišné prvky některých
z nich
Komprese a formáty souborů
na příkladu ukáže, jaký význam má komprese dat
Fungování nových technologií kolem mě (např. smart technologie, virtuální realita, popíše, jak fungují vybrané technologie z okolí, které považuje za inovativní
internet věcí, umělá inteligence)
Typy, služby a význam počítačových sítí
na schematickém modelu popíše princip zasílání dat po počítačové síti
Fungování sítě: klient, server, switch, paketový přenos dat, IP adresa
na schematickém modelu popíše princip zasílání dat po počítačové síti
Struktura a principy Internetu, datacentra, cloud
vysvětlí vrstevníkovi, jak fungují některé služby internetu
Web: fungování webu, webová stránka, webový server, prohlížeč, odkaz/URL
vysvětlí vrstevníkovi, jak fungují některé služby internetu
Princip cloudové aplikace (např. e mail, e-shop, streamování)
na schematickém modelu popíše princip zasílání dat po počítačové síti
vysvětlí vrstevníkovi, jak fungují některé služby internetu
Bezpečnostní rizika: útoky (cíle a metody útočníků), nebezpečné aplikace a systémy diskutuje o cílech a metodách hackerů
Zabezpečení počítače a dat: aktualizace, antivir, firewall, zálohování a archivace dat vytvoří myšlenkovou mapu prvků zabezpečení počítače a dat
Digitální stopa: sledování polohy zařízení, záznamy o přihlašování a pohybu po
diskutuje, čím vším vytváří svou digitální stopu
internetu, sledování komunikace, informace o uživateli v souboru (metadata);
sdílení a trvalost (nesmazatelnost) dat
Fungování a algoritmy sociálních sítí, vyhledávání a cookies
diskutuje, čím vším vytváří svou digitální stopu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
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5.6 Prvouka
1. ročník
2
Povinný

2. ročník
2
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
2
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
0

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

6

Prvouka
Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět RVP ZV.
Tento předmět vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, techniky, kultury,
zdraví, bezpečí, dopravní výchovy a dalších témat. Uplatpuje pohled do historie i současnosti a směřuje k
dovednostem pro praktický život. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, se světem financí, ale i s
problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy). Výuka tak směřuje k
prvotním poznatkům a dovednostem budoucího občana demokratického státu.
Výuka směruje k tomu, aby se žáci seznámili s tím, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co
je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd.
Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci a poskytování první pomoci. Osvojují
si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které
ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel.
Předmět žákům předkládá a rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti získané ve výchově v rodině a
v předškolním vzdělávání. Učí je pozorovat věci a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti a utváří tak
jejich prvotní ucelený obraz světa. Vytváří a posiluje u žáků vnímavý vztah k jejich okolí, pomáhá formovat
základní vztah k životu, k vlastní osobě, jiným lidem a živočichům, k lidským činnostem, k předmětům,
které lidé vytvořili a k jejich ochraně. Na základě poznání sebe, svých potřeb a porozumění světu kolem
sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho
přednostem i problémům (včetně situací ohrožení), učí se vnímat současnost jako výsledek minulosti a
východisko do budoucnosti. Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět
získávají žáci především tím, že pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší
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Název předmětu

Prvouka
modelové situace atd. poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich
předcházení . Žáci se učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a
podněty jiných.
Učí je jednat a rozhodovat se v běžných i méně obvyklých životních situacích, spoléhat na sebe, ale i na
možnou pomoc jiných.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Charakteristika předmětu Prvouka se týká 1. – 3. ročníku 1. stupně ZŠ s hodinovou dotací 2 hodiny týdně v
předmětu (specifické informace o předmětu 1. a 2 . ročníku a 2 hodiny týdně ve 3. ročníku
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
 Člověk a jeho svět
Mezipředmětové vztahy








Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Matematika
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatpované na úrovni předmětu,
* učitel vede žáky k ochotě věnovat se dalšímu studiu, učí je vyhledávat a třídit informace na základě jejich
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové pochopení
kompetence žáků
* umožpuje žákům učit se pomocí pozorování a experimentu a snaží se do výuky začlepovat prezentační
techniku
Kompetence k řešení problémů:
* zadává úkoly, při kterých žáci řeší nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni
* učí žáky řešit problémy s využitím vlastních zkušeností a úsudku, vede je k samostatnému řešení
problému vhodnými způsoby řešení a učí děti za své činy nést odpovědnost
* učí žáky orientovat se v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu
Kompetence komunikativní:
* učí žáky vyjadřovat myšlenky výstižně a souvisle
* vyžaduje, aby se žáci učili naslouchat ostatním a zapojili se do diskuse
* umožpuje žákům s ohledem na jejich věk používat informační a komunikační prostředky
* vede žáky k tomu, že je třeba spolupracovat s ostatními
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Název předmětu

Způsob hodnocení žáků

Prvouka
Kompetence sociální a personální:
* vytváří podmínky ke spolupráci ve skupině, nabádá žáky k tomu, aby pomáhali nebo uměli o pomoc
požádat
* vede žáky k potřebě a nutnosti spolupracovat s ostatními a učí uznávat názor druhého
* vede žáky k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní a bezkonfliktní
komunikaci i v méně běžných situacích, k bezpečné komunikaci prostřednictvím elektronických médií, k
poznávání a ovlivpování své jedinečnosti (možností a limitů)
Kompetence občanské:
* učí respektovat přesvědčení a názory druhých lidí, vede k zodpovědnému rozhodování v dané situaci
* docházejí k poznání, že zdraví je důležitá hodnota v životě člověka.
* učí je lásce k vlasti a péči o její kulturní i historické dědictví v rámci svých možností
* objaspuje dětem, proč musí šetřit a chránit životní prostředí
Kompetence pracovní:
* učitel trvá na dodržování stanovených pravidel, nabádá k zodpovědnému přístupu k výsledkům lidské
činnosti
* vyžaduje, aby žáci chránili své zdraví i zdraví ostatních a učí využívat získané znalosti a dovednosti
* žák poznává podstatu zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich předcházení
* učitel vede žáky k osvojování a upevpování si preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v
různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých, včetně chování při
mimořádných událostech.
Hodnocení a klasifikace žáka učitelem zaujímá důležité místo mezi všemi hodnotícími činnostmi, ať už se
jedná o hodnocení v průběhu výchovně vzdělávacího procesu nebo souhrnně za určité konkrétní vzdělávací
období. Vyučující poskytuje žákovi nezbytnou zpětnou vazbu a pravdivý obraz o tom, s jakým úspěchem se
mu daří dosahovat dílčích konkretizovaných výstupů, které vedou ke klíčovým kompetencím. Výběr
vhodných forem a metod hodnocení žáka je na učiteli. Při výběru vhodné formy hodnocení by vyučující
neměl zapomínat na motivaci žáka k dalšímu učení s ohledem na jeho individuální vlohy a vlastnosti. Je
důležité, aby si zpětnou vazbu dovedli žáci brzy vytvářet i sami a naučili se vlastnímu kritickému
sebehodnocení a hodnocení svých spolužáků. Proto budou vyučující dávat prostor takovým formám
hodnocení všude, kde je to jen trochu možné.
Základem formálního hodnocení žáka je tradiční klasifikace v pětistuppové stupnici. Vyučující je při
klasifikaci povinen dodržovat platné právní předpisy a vnitřní normy školy (zejména vnitřní klasifikační řád),
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Název předmětu

Prvouka
které upravují pravidla pro klasifikaci. Souhrnné písemné slovní hodnocení může vyučující použít jen v
souladu s platnými právními předpisy nebo jako (velmi vhodný) „doplněk“ ke klasifikaci. Obecná pravidla
pro hodnocení žáků uvádíme v tabulce.
Hodnocení žáka vychází z posouzení míry dosažených očekávaných výstupů formulovaných v učebních
osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné,
odborně správné a prokazatelné.
Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je
vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů. Pokud je žák hodnocen slovně,
v katalogovém listu je uvedena numerická hodnota hodnocení.

5.6.1

Kriteria hodnocení žáků
ovládnutí učiva

1

Předměty
teoretického
zaměření

úrovep
myšlení
a aplikace
vědomostí
ovládá uceleně a bez chyb; samostatný a pohotový;
tvořivý; tolerovány drobné nedostatky
chápe
souvislosti

vyjadřování
myšlenek

výstižné,
souvislé,
srozumitelné

Předměty praktického samostatný, tvořivý; umí si organizovat práci
a vých. zaměření
2

Předměty
praktického a
vých.zaměření
3

Předměty
teoretického
zaměření

ovládá bez podstatných nedostatků

chápe
souvislosti,
ale aplikace
vědomostí
je pomalá
samostatný; drobné nedostatky; potřebuje občasnou pomoc učitele

srozumitelné

Předměty
teoretického
zaměření

často se dopouští chyb v základním učivu

nedovede se
přesně
vyjádřit

chápe
souvislosti,
ale chybuje
v aplikaci

253

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Učíme se pro život
Název předmětu

Prvouka
vědomostí

Předměty praktického
a
vých. zaměření
4

méně samostatný; tvořivý; potřebuje častou pomoc učitele
Předměty
teoretického
zaměření

značné mezery; dopouští se závažných
chyb

vědomosti
dokáže
aplikovat
pouze
s pomocí
učitele

vyjadřuje se
s vážnými
obtížemi

Předměty praktického
a vých. zaměření
nesamostatný; potřebuje soustavnou pomoc učitele
5

Předměty
teoretického
zaměření

Předměty praktického
a vých. zaměření

Prvouka
Učivo
- škola - prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy
- domov - prostředí domova

učivo neovládá; má závažné mezery

nedokáže
aplikovat
ani
s pomocí
učitele
naprosto nesamostatný; ani s pomocí učitele nedokáže pracovat
* V celkové klasifikaci učitel přihlíží k: 1) věku žáků, 2) povaze
předmětu, 3) aktivitě žáka, 4) domácí přípravě, 5) zájmu o daný
předmět a 6) svědomitosti

neumí se
vyjadřovat

1. ročník
ŠVP výstupy
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na
určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na
určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
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Prvouka

1. ročník

- osobní bezpečí, krizové situace - vhodná a nevhodná místa pro hru

- rodina - postavení jedince v rodině, role členů rodiny

- péče o zdraví - zdravý životní styl, denní režim, správná výživa

- mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená - postup v případě ohrožení
(varovný signál, evakuace, zkouška sirén)
- lidské tělo - stavba těla

- orientace v čase a časový řád - roční období

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru
a trávení volného času; uplatpuje základní pravidla bezpečného chování účastníka
silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
ČJS-3-2-01 - rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků
a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných
lidí, jejich přednostem i nedostatkům
ČJS-3-5-01 uplatpuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní
návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným
chováním a činnostmi vztah ke zdraví
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech

ČJS-3-5-01 uplatpuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní
návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným
chováním a činnostmi vztah ke zdraví
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje
děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Prvouka

2. ročník

Učivo
- obec (město), místní krajina - význačné budovy, dopravní síť
- rodina – příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny

- orientace v čase, časový řád - určování času
- denní režim

ŠVP výstupy
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR,
pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě)
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a
vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných
lidí, jejich přednostem i nedostatkům
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje
děj v minulosti, přítomnosti a v budoucnosti
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Prvouka

2. ročník

- vesmír a Země - den a noc, roční období

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých
ročních obdobích
- životní podmínky - rozmanitost podmínek života na Zemi
ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede
příklady výskytu organismů ve známé lokalitě
- voda a vzduch - význam pro život
ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich
společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých
nástrojů a přístrojů
- lidské tělo - základní funkce a projevy, životní potřeby člověka
ČJS-3-5-01 uplatpuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní
návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným
chováním a činnostmi vztah ke zdraví
- péče o zdraví - výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná skladba stravy, pitný ČJS-3-5-01 uplatpuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní
režim
návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným
chováním a činnostmi vztah ke zdraví
- osobní bezpečí, krizové situace - bezpečné chování v rizikovém prostředí
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru
a trávení volného času; uplatpuje základní pravidla bezpečného chování účastníka
silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
- důležitá telefonní čísla – 150, 155, 158
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech
- současnost a minulost v našem životě - proměny způsobu života
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje
- bydlení, předměty denní potřeby
děj v minulosti, přítomnosti a v budoucnosti
- rodina - fyzická a duševní práce, zaměstnání
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
- domov - orientace v místě bydliště
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na
určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
- škola - bezpečná cesta do školy, riziková místa a situace
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na
určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
- mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená - integrovaný záchranný
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech
systém
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
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Prvouka

3. ročník

Učivo
- naše vlast – domov, krajina, národ, státní symboly
- obec (město), místní krajina - její části, poloha v krajině, minulost a současnost
obce (města)
- chování lidí – vlastnosti lidí
- pravidla slušného chování
- soužití lidí – mezilidské vztahy

- současnost a minulost v našem životě - průběh lidského života, státní svátky a
významné dny
- orientace v čase a časový řád
- látky a jejich vlastnosti
- třídění látek
- změny látek a skupenství, vlastnosti, porovnávání látek a měření veličin s
praktickým užíváním základních jednotek
- voda a vzduch – význam pro život
- oběh vody v přírodě
- nerosty a horniny, půda
- rostliny, houby, živočichové – znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a
způsob života, výživa, význam v přírodě a pro člověka
- rostliny, houby, živočichové - stavba těla u některých nejznámějších druhů
- osobní bezpečí, krizové situace - označování nebezpečných látek
- okolní krajina (místní oblast, region) - vliv krajiny na život lidí
- působení lidí na krajinu a životní prostředí
- světové strany

ŠVP výstupy
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR,
pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě)
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR,
pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě)
ČJS-3-2-01 rozlišuje různé příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a
vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných
lidí, jejich přednostem i nedostatkům
ČJS-3-2-01 rozlišuje různé příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a
vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných
lidí, jejich přednostem i nedostatkům
ČJS-3-3-03 uplatpuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o
lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a
současnost
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje
děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich
společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých
nástrojů a přístrojů
ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich
společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých
nástrojů a přístrojů
ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede
příklady výskytu organismů ve známé lokalitě
ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede
příklady výskytu organismů ve známé lokalitě
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR,
pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě)
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Prvouka

3. ročník

- chování lidí - rizikové situace; rizikové chování, předcházení konfliktům

- mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená - požáry (příčiny a prevence
vzniku požárů, ochrana a evakuace při požáru)
- regionální památky - péče o památky

ČJS-3-2-01 rozlišuje různé příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a
vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných
lidí, jejich přednostem i nedostatkům
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné
události regionu
- lidské tělo - pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou
ČJS-3-5-01 uplatpuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní
návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným
chováním a činnostmi vztah ke zdraví
- přivolá pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví - služby odborné ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne
pomoci, čísla tíspového volání
komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i
- správný způsob volání na tíspovou linku
pro jiné; ovládá způsoby komunikace s operátory tíspových linek
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života

5.7 Přírodověda
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
1
2
0
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

3
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Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Přírodověda

Člověk a jeho svět
Vyučovaný předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět RVP ZV.
Předmět Přírodověda je vyučován ve čtvrtém a pátém ročníku s celkovou dotací 4 hodiny (2+2).
Navazuje na předmět Prvouka (1. až 3. ročník). Na druhém stupni je nahrazen předměty Přírodopis, Chemie
a Fyzika.
Výuka Přírodovědy je svým pojetím zaměřena tak, aby žáci získávali a rozvíjeli takové vědomosti a
dovednosti, které jim umožní aktivně poznávat přírodu, člověka a životní prostředí ve kterém žije.
Prostřednictvím výuky si žáci osvojují základní znalosti o přírodě, člověku a jeho výrobcích. Poznávají
přírodní zákonitosti a vztahy mezi organismy a prostředím. Rozvíjejí své schopnosti pozorovat a zkoumat
přírodu. Vytvářejí si kladný vztah k přírodě, ke zdravému způsobu života i k ochraně životního prostředí.
K rozvoji výše uvedených schopností, znalostí a dovedností je ve výuce využívána odborná
literatura přiměřená věku žáků (encyklopedie, atlasy), materiál ze sbírek přírodnin, výukové programy na
PC (Terasoft) a aktivní poznávání přírody v okolí školy případně exkurze do zoologické či botanické zahrady
nebo záchranné stanice pro zraněné živočichy.
V průběhu školního roku jsou žáci zapojováni do různých projektů (např. Den Země, Den vody, Den
národních parků a pod.)
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět Přírodověda je vyučován ve čtvrtém a pátém ročníku s celkovou dotací 4 hodiny (2+2). Navazuje
předmětu (specifické informace o předmětu na předmět Prvouka (1. až 3. ročník). Na druhém stupni je nahrazen předměty Přírodopis, Chemie a Fyzika.
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
 Člověk a jeho svět
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie: společné











Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Matematika
Vlastivěda
Hudební výchova
Tělesná výchova
Výtvarná výchova
Zeměpis
Pracovní činnost pro 1. st.
Kompetence k učení:
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Název předmětu
postupy uplatpované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Způsob hodnocení žáků

Přírodověda
* vyučující klade důraz na využití poznatků v běžném životě
* při výuce využívá metody kritického myšlení (psaní)
* seznamuje žáky s různými zdroji informací (literatura, internet)
* do výuky zapojuje názorné ukázky a pokusy
Kompetence k řešení problémů:
* vede žáky ke zpracování daného tématu samostatně v podobě referátu
* zadává úkoly vyžadující domácí přípravu
* vede žáky k aplikaci poznatků při řešení problémů v běžném životě
* v rámci výuky vyučující porovnává a hodnotí jednotlivá řešení úkolů
Kompetence komunikativní:
* při výuce dbá učitel na dodržování základních pravidel komunikace
* při řešení úkolu vyučující využívá práci ve skupině
* vyučující učí žáky obhajovat své názory na základě vhodných argumentů
Kompetence sociální a personální:
* při řešení úkolu vyučující využívá práci ve skupině
* vyučující dbá na dodržování a respektování daných pravidel, pracovních postupů a řádů učeben
* učí žáky vhodným způsobem požádat o pomoc, nabídnout pomoc a také ji přijmout
Kompetence občanské:
* v rámci výuky seznamuje žáky s jejich právy, povinnostmi a způsobem hodnocení
* učí žáky rozpoznávat a řešit krizové situace
* seznamuje žáky se základními ekologickými vztahy v přírodě.
v rámci výuky odvozuje dopad lidské činnosti na životní prostředí
Kompetence pracovní:
* během výuky vyučující učí žáky pracovat podle daných postupů
* vede žáky k využívání zkušeností a dovedností získané v jiných předmětech
* aktivně zapojuje žáky do výuky (předvedení pokusu)
Cílem vzdělávání žáků v základní škole je vybavit žáka klíčovými kompetencemi, které představují souhrn
vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého
člena společnosti, které jsou využitelné v různých učebních i praktických činnostech a situacích, jsou
klíčem k úspěšnosti v celoživotním učení, v práci, zájmové činnosti i osobním životě.
Do jaké míry je žák po ukončení základního vzdělání těmito klíčovými kompetencemi vybaven je velmi
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Název předmětu

Přírodověda
složité zjistit nejenom v rámci hodnocení jednotlivých žáků, ale i celé školy, protože teprve na dalších
stupních vzdělání, v profesním i osobním životě bude zřejmé, do jaké míry se podařilo dosáhnout cílů,
které jsme si v rámci našeho ŠVP stanovili.
Podstatou praktického objektivního hodnocení úspěšnosti vzdělávání ve škole proto nebude hodnocení
úspěšnosti dosažení obecných vzdělávacích cílů a úspěšnost vybavení žáka souborem klíčových
kompetencí, ale hodnocení úspěšnosti dosažení těch cílů a hodnocení úspěšnosti vybavení žáka těmi
kompetencemi, které ve svém souhrnu ke klíčovým kompetencím vedou. Zaměříme se při evaluaci na
očekávané výstupy jednotlivých vzdělávacích oblastí a na konkretizované výstupy vztahující se ke
konkretizovanému učivu v jednotlivých ročnících a předmětech. Výstupy jsme stanovili tak, aby vedly ve
svém souboru ke klíčovým kompetencím.
Přírodověda

Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník








Kompetence k řešení problémů
Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
- bezpečné chování v silničním provozu
ČJS-5-5-04 - uplatpuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v
- dopravní značky
modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci,
- předcházení rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích
správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a
(bezpečnostní prvky)
cyklista
- vesmír a Země - sluneční soustava
ČJS -5-4-02 - vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti
- den a noc, roční období
vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období
- životní podmínky - význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi
- podnebí a počasí
- nerosty a horniny, půda - některé hospodářsky významné horniny a nerosty
ČJS-5-4-01 - objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip
- zvětrávání, vznik půdy a její význam
rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a
činností člověka
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Přírodověda

4. ročník

- ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody - odpovědnost lidí
- ochrana a tvorba životního prostředí
- ochrana rostlin a živočichů
- likvidace odpadů
- živelné pohromy a ekologické katastrofy
- rovnováha v přírodě - význam, vzájemné vztahy mezi organismy

ČJS-5-4-05 - zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje
aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat

ČJS-5-4-04 - porovnává na základě pozorování základní projevy života na
konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k
tomu i jednoduché klíče a atlasy
- základní společenstva
ČJS-5-4-03 - zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů,
zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy
- látky a jejich vlastnosti - porovnávání látek a měření veličin s praktickým užíváním ČJS-5-4-06 - založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a
základních jednotek
vysvětlí výsledky pokusu
- voda a vzduch
- výskyt, vlastnosti a formy vody
ČJS-5-4-01 - objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip
- vlastnosti, složení, proudění vzduchu
rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a
- oběh vody v přírodě
činností člověka
- rostliny, houby, živočichové - znaky života, stavba těla
ČJS-5-4-01 - objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip
rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a
činností člověka
- mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená
ČJS-5-5-04 - uplatpuje 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
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Voda - vztahy, vlastnosti, význam, ochrana ovzduší - význam pro život na Zemi, znečišťování ovzduší, půda - zdroj výživy, rekultivace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
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Přírodověda
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
- šikana, týrání
ČJS-5-5-04 - uplatpuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v
- sexuální a jiné zneužívání
modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci,
- brutalita a jiné formy násilí v médiích
správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a
cyklista
- vesmír a Země - sluneční soustava
ČJS-5-4-02 - vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti
- den a noc, roční období
vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období
- životní podmínky - význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi
- podnebí a počasí
- rovnováha v přírodě - význam, vzájemné vztahy mezi organismy
ČJS-5-4-04 - porovnává na základě pozorování základní projevy života na
konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k
tomu i
jednoduché klíče a atlasy
- ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody - odpovědnost lidí
ČJS-5-4-05 - zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje
- ochrana a tvorba životního prostředí
aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo ho poškozovat
- ochrana rostlin a živočichů
- likvidace odpadů
- živelné pohromy a ekologické katastrofy
- lidské tělo - stavba těla, základní funkce a projevy
ČJS-5-5-01 - využívá poznatky o lidském těle k podpoře vlastního zdravého způsobu
- životní potřeby člověka
života
- pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou
- biologické a psychické změny v dospívání
ČJS-5-5-02 - rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte
- základy lidské reprodukce
před a po jeho narození
- vývoj jedince
- návykové látky, závislosti a zdraví - návykové látky, odmítání návykových látek
ČJS-5-5-05 - předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby
- hrací automaty a počítače, závislost
odmítání návykových látek
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Přírodověda

5. ročník

- nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií
- péče o zdraví - zdravý životní styl
- přenosné a nepřenosné nemoci
- ochrana před infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS)
- drobné úrazy a poranění
- prevence nemocí a úrazů
- první pomoc při drobných poraněních
- osobní, intimní a duševní hygiena
- životní potřeby člověka

ČJS-5-5-06 - uplatpuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a
jeho preventivní ochranou
ČJS-5-5-07 - rozpozná život ohrožující zranění, ošetří drobná poranění a zajistí
lékařskou pomoc

ČJS-5-5-03 - účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle
vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob
- mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená
ČJS-5-5-04 - uplatpuje 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
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Zemědělství a živ. prostředí, ekologické organizace, zemědělství, recyklace, ekologická stopa, doprava a ŽP
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

5.8 Vlastivěda
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
2
2
0
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

4
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Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

Vlastivěda
Člověk a jeho svět
Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda vychází ze vzdělávacího obsahu Člověk a jeho svět RVP ZV.
Tento předmět tematicky navazuje na předmět Prvouka ( 1. – 3. ročník ).
Předmět vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, evropské integrace,
kultury, techniky, zdraví a bezpečí z hlediska současnosti a historie.Předmět žákům předkládá poznatky a
zkušenosti získané zkoumáním historie, učí žáky pozorovat věci a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti
včetně situací ohrožení a pomáhá tak utvářet základní vztah k životu, k vlastní osobě, k ostatním lidem, ke
své obci (městu), k příslušníkům jiných evropských národů, ke své vlasti, k lidským činnostem a výtvorům
ostatních lidí, k životnímu prostředí a učí je chránit. Žák získává základní informace o vývoji společnosti od
prvního osídlení až do současnosti, učí se vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do
budoucnosti. Na základě získaných znalostí třídí informace a zařazuje je na časovou přímku.
V rámci výuky se žáci zúčastpují různých exkurzí a besed, které se týkají probíraných témat, s učivem se
seznamují i pomocí dostupné prezentační techniky, pracují s mapami, atlasy a orientují se v nich. Potřebné
vědomosti a dovednosti získávají žáci především tím, že pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí,
hrají určené role, řeší modelové situace atd.
Hlavním cílem předmětu je vybavit žáka dostatečně pevnými základy jeho osobní a národní identity a
vytvořit mu podmínky pro jeho pozdější orientaci a uplatnění ve společnosti.
Hodinová dotace je 2 hodiny týdně.











Člověk a jeho svět
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Matematika
Přírodověda
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Zeměpis
Pracovní činnost pro 1. st.
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Název předmětu

Vlastivěda



Německý jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatpované na úrovni předmětu,
 učitel v hodinách využívá výukové programy na PC a interaktivní tabuli – žáci si osvojují a procvičují
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
učební látku
kompetence žáků
 klade důraz na přiměřenost pracovních textů, práci s texty, vyhledávání a třídění informací
 zadává projekty, jejichž témata si žáci mají možnost sami volit tak, aby jejich zpracování pro ně bylo
zajímavé a motivující
 vede žáky k sebehodnocení, vyjadřování svých názorů na práci svou, své skupiny i ostatních skupin
včetně argumentace
Kompetence k řešení problémů:
 při výuce učitel motivuje úlohami z praktického života, při kterých žáci uplatpují své získané
znalosti a individuálně se projevují
 zařazuje do výuky vypracovávání projektů
 v rámci zpracovávání projektu učitel vede žáky k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti:
plánování, příprava, realizace, hodnocení
 zadává takové úkoly, během nichž se žáci musí doptat na dílčí údaje
 vede k orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu
 poznává a upevpuje preventivní chování, účelné rozhodování a jednání v různých situacích
ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých, včetně chování při
mimořádných událostech
Kompetence komunikativní:
 předkládá žákům vybrané texty (encyklopedie apod.) přiměřené věku
 zadává žákům úkoly, ve kterých jednotlivě, ve dvojici nebo ve skupině zjišťují požadované
informace
 používá ve výuce audio a video nahrávky
Kompetence sociální a personální:
 vede žáky ke vzájemné pomoci při učení a řešení problémů ve dvojicích či ve skupinách, požádání o
pomoc i ji poskytnout
 vede žáky k bezpečné komunikaci prostřednictvím elektronických médií
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Název předmětu

Vlastivěda

Způsob hodnocení žáků

Kompetence občanské:
 zadává takové úkoly, při kterých žáci projevují schopnost spolupracovat s ostatními, najít si své
místo ve skupině, akceptovat názor jiných o obhajovat svá stanoviska, jednat na základě respektu a
společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatpovaných pravidel soužití, k plnění povinností
a společných úkolů
Kompetence pracovní:
 stanovuje pro práci jasná pravidla a mantinely, které důsledně zohledpuje při hodnocení, čímž
podporuje kreativitu a snahu žáků o zdokonalování a vylepšování.
 vede žáky k využívání všech doposud získaných zkušeností, dovedností a znalostí
 při výrobě jednoduchých pomůcek k využívání návodů a popisů
Cílem vzdělávání žáků v základní škole je vybavit žáka klíčovými kompetencemi, které představují souhrn
vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého
člena společnosti, které jsou využitelné v různých učebních i praktických činnostech a situacích, jsou
klíčem k úspěšnosti v celoživotním učení, v práci, zájmové činnosti i osobním životě.
Do jaké míry je žák po ukončení základního vzdělání těmito klíčovými kompetencemi vybaven je velmi
složité zjistit nejenom v rámci hodnocení jednotlivých žáků, ale i celé školy, protože teprve na dalších
stupních vzdělání, v profesním i osobním životě bude zřejmé, do jaké míry se podařilo dosáhnout cílů,
které jsme si v rámci našeho ŠVP stanovili.
Podstatou praktického objektivního hodnocení úspěšnosti vzdělávání ve škole proto nebude hodnocení
úspěšnosti dosažení obecných vzdělávacích cílů a úspěšnost vybavení žáka souborem klíčových
kompetencí, ale hodnocení úspěšnosti dosažení těch cílů a hodnocení úspěšnosti vybavení žáka těmi
kompetencemi, které ve svém souhrnu ke klíčovým kompetencím vedou. Zaměříme se při evaluaci na
očekávané výstupy jednotlivých vzdělávacích oblastí a na konkretizované výstupy vztahující se ke
konkretizovanému učivu v jednotlivých ročnících a předmětech. Výstupy jsme stanovili tak, aby vedly ve
svém souboru ke klíčovým kompetencím.

Vlastivěda
Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník





Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
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Vlastivěda

4. ročník




Učivo
- domov - orientace v místě bydliště
- okolní krajina (místní oblast, region)
- světové strany
- zemský povrch a jeho tvary
- vodstvo na pevnině
- rozšíření půd
- rostlinstva a živočichů
- orientační body a linie
- regiony ČR
- Praha a vybrané oblasti ČR
- naše vlast
- základy státního zřízení a politického systému ČR
- státní správa a samospráva
- státní symboly ČR
- mapy obecně zeměpisné a tematické - obsah
- grafika
- vysvětlivky
- orientace v čase a časový řád
- určování času
- čas jako fyzikální veličina
- dějiny jako časový sled událostí
- kalendáře, letopočet, generace
- současnost a minulost v našem životě
- proměny způsobu života, bydlení
- předměty denní potřeby
- průběh lidského života
- státní svátky a významné dny

Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a
státu
ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí
se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a
kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam
ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly
našeho státu a jejich význam

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává
jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší
republiky, Evropy
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů
mezi ději a mezi jevy

ČJS-5-3-03 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce
předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik
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Vlastivěda

4. ročník

- regionální památky
- péče o památky
- lidé a obory zkoumající minulost
- báje, myty, pověsti
- minulost kraje a předků
- domov, vlast, rodný kraj
- vliv krajiny na život lidí
- působení lidí na krajinu a životní prostředí

ČJS-5-3-03 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce
předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik
ČJS-5-3-02 využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro
pochopení minulosti
ČJS-5-1-05 porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Vlastivěda
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává
jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší
republiky, Evropy
ČJS-5-1-05 porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích

Učivo
- mapy obecně zeměpisné a tematické - obsah
- grafika
- vysvětlivky
- Evropa a svět – kontinenty
- evropské státy, EU
- cestování
- soužití lidí - mezilidské vztahy, komunikace, principy demokracie

- chování lidí - vlastnosti lidí
- pravidla slušného chování - ohleduplnost, etické zásady

ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi,
vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v
obci (městě)
ČJS-5-2-02 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už nemohou
tolerovat
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Vlastivěda
- zvládání vlastní emocionality
- rizikové situace
- rizikové chování, předcházení konfliktům
- právo a spravedlnost - základní lidská práva a práva dítěte
- práva a povinnosti žáků školy
- vlastnictví - soukromé, veřejné, osobní, společné
- hmotný a nehmotný majetek
- rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti
- hotovostní a bezhotovostní forma peněz, způsoby placení
- banka jako správce peněz, úspory, půjčky
- orientace v čase a časový řád - určování času
- čas jako fyzikální veličina
- dějiny jako časový sled událostí
- kalendáře, letopočet, generace
- domov - orientace v místě bydliště

5. ročník

ČJS-5-2-02 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už nemohou
tolerovat
ČJS-5-2-03 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
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů
mezi ději a mezi jevy

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a
státu
- státní svátky a významné dny
ČJS-5-3-02 využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro
- minulost kraje a předků
pochopení minulosti
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
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5.9 Dějepis
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
2
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

8

Dějepis

Člověk a společnost
Vzdělávací obsah předmětu Dějepis vychází ze vzdělávacího oboru RVP ZV Člověk a společnost. Dějepis je
jedním ze společenskovědních předmětů, který směřuje k tomu, aby žáci poznali kulturně historické
aspekty života lidí ve vzájemných souvislostech.
Seznamuje žáky s vývojem společnosti a se společenskými procesy, které se promítají do každodenního
života a mají vliv na utváření společenského klimatu. Rozvíjí vědomí náležitosti k civilizačnímu a kulturnímu
okruhu, je součástí prevence rasistických, xenofobních a extrémistických postojů, vychovává k toleranci a
respektování lidských práv, k úctě a ochraně uměleckých a kulturních hodnot.
Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu a místních dějin.
Žáci pracují individuálně i ve skupinách na zadaných projektech, pracují s odbornou literaturou, navštěvují
pod vedením učitele i sami místní, případně další knihovnu.
Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních
závěrů. Je oborem, jehož pomocí se může společnost dopátrat svého vlastního charakteru a své možné
budoucnosti.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět Dějepis se vyučuje s časovou dotací 2 hodiny týdně v 6. – 9. ročníku. Vyučování probíhá v
předmětu (specifické informace o předmětu kmenových třídách, v učebně s interaktivní tabulí nebo v počítačové učebně. Průběžně jsou zařazovány
důležité pro jeho realizaci)
tematické exkurze na významná místa našich dějin, návštěvy regionálních i dalších muzeí, výstav apod
Integrace předmětů
 Dějepis
Mezipředmětové vztahy





Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Zeměpis
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Název předmětu

Dějepis







Fyzika
Občansko-rodinná výchova
Hudební výchova
Přírodopis
Ruský jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatpované na úrovni předmětu,
* učitel zadává takové úkoly, které jsou vhodné vzhledem k věku žáků
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové * učitel klade důraz na porozumění textům o historii
kompetence žáků
* seznamuje žáky s literaturou zaměřenou na historii
* zadává krátkodobé i dlouhodobé projekty, jejichž témata se týkají probírané látky
* vede žáky k sebehodnocení, žáci hodnotí práci vlastní i vyjadřují hodnocení práce své skupině
* podněcuje žáky k prezentaci jejich znalostí, schopností a dovedností v rámci různých soutěží
* předkládá vhodné způsoby, metody a strategie, které vedou žáky k vlastnímu učení a ochotě celoživotně
se vzdělávat
* učitel užívá odborné termíny
* pomocí didaktických her učí žáky poznávat souvislosti, propojovat poznatky do širších celků, zadává
přiměřené referáty, pomocí kterých si žáci vytvářejí komplexnější pohled na společenské a kulturní jevy
* v hodinách využívá internet, DVD nahrávky a výukové PC programy tak, aby žáci sami mohli vyvozovat
závěry o historii
* zadává dějepisné testy, na jejichž základě žáci kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutují o nich.
Kompetence k řešení problémů:
* učitel zadává takové úkoly, během nichž žáci zjišťují z literatury dílčí údaje, pomocí otázek a diskuse učí
žáky hledat různá řešení problémů
* vhodnou řízenou diskusí učí žáky uvědomovat si zodpovědnost za svá rozhodnutí
* zadává vhodné a přiměřené referáty, ze kterých žáci vyvozují závěry
* pomocí didaktických her zapojuje žáky do diskuse
* v hodinách pracuje se žáky s různým materiálem, vhodným ke zkoumání historie, využívá aktuální pořady
a články v médiích, motivuje žáky problémovými úlohami z praktického života
* na historicky doložených faktech vede žáky ke srovnávání svých závěrů a řešení s realitou
Kompetence komunikativní:
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Název předmětu

Dějepis
* učí žáky samostatně hovořit o historické události, formulovat a vyjadřovat své myšlenky v logickém sledu
* zadává referáty
* v diskusi vede žáky naslouchání spolužáků
* pomocí internetu učitel zapojuje žáky do komunikace s okolním světem
Kompetence sociální a personální:
* učitel zadává práci na problému ve skupině
* tvořením pracovních dvojic učitel přispívá k upevpování vztahů ve třídě, učí žáky vzájemně si pomáhat a
učit se
* vytváří ve třídě příjemnou atmosféru, vyžaduje po žácích ohleduplné chování k nedostatkům druhých
* projevuje úctu k osobnosti žáka, je mu v tomto příkladem
* učitel kladnou motivací, pochvalami i hodnocením pomáhá žákům vytvářet si pozitivní představu o sobě
samém, podporuje jejich sebedůvěru
Kompetence občanské:
* učitel organizuje besedy, při kterých se žáky učí respektovat přesvědčení druhých lidí
* srovnává historické události se současnými a učí tak žáky chápat základní principy, na nichž spočívají
zákony a společenské normy
* připravuje vhodné didaktické hry, které žákům umožní vyzkoušet si zodpovědné chování v krizových
situacích
* organizuje dějepisné exkurze, které žákům umožní poznat naše tradice, kulturní i historické dědictví a
vážit si ho
* zadává problémy (např. z tematiky globálních problémů lidstva), které žáci řeší a pomocí nichž se učí
chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy.
Dějepis

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo

6. ročník







Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
ŠVP výstupy
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Dějepis
předmět dějepis, obsah
lidské dějiny
minulost vlastní (rodokmen)
historie místa, kde žijeme
historie a významní čeští historikové
hmotné a písemné prameny
archeologie, práce historika
práce s dějepisnou mapou
archeologie
významné instituce v oblasti historie
čas, pravěk
časová osa
historické epochy
členění pravěku
pravěk
vznik a vývoj lidského rodu
první náboženské představy
pohřbívání člověka
nejstarší umění
změny v náboženství pozdní doby kamenné
utváření etnik
způsob obživy v době starší doby kamenné
počátky zemědělství
počátky zemědělského osídlení českých zemí
změny v zemědělství
způsob obživy pravěkých lidí
dovednosti mladší doby kamenné

6. ročník
D -9 - 1 - 01 zdůvodní důležitost a potřebnost historických poznatků
D -9 - 1 - 01 zdůvodní důležitost a potřebnost historických poznatků
D -9 - 1 - 01 zdůvodní důležitost a potřebnost historických poznatků
D -9 - 1 - 01 zdůvodní důležitost a potřebnost historických poznatků
D -9 - 1 - 01 uvede konkrétní příklady, proč je dějepis důležitý
D -9 - 1 - 02 užívá zdroje dějepisných informací
D -9 - 1 - 02 užívá zdroje dějepisných informací
D -9 - 1 - 02 užívá zdroje dějepisných informací
D -9 - 1 - 03 dokáže pracovat s historickou mapou
D -9 - 1 - 02 pojmenuje instituce, které se historickými informacemi zabývají,
shromažďují je
D -9 - 1 - 02 pojmenuje instituce, které se historickými informacemi zabývají,
shromažďují je
D -9 - 1 - 03 orientuje se na časové ose
D -9 - 1 - 03 orientuje se na časové ose
D -9 - 1 - 03 seřadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu
D -9 - 1 - 03 seřadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu
D -9 - 2 - 01 charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců
D -9 - 2 - 01 charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců
D -9 - 2 - 01 zhodnotí materiální a duchovní kulturu v pravěku
D -9 - 2 - 01 zhodnotí materiální a duchovní kulturu v pravěku
D -9 - 2 - 01 zhodnotí materiální a duchovní kulturu v pravěku
D -9 - 2 - 01 zhodnotí materiální a duchovní kulturu v pravěku
D -9 - 2 - 01 zhodnotí materiální a duchovní kulturu v pravěku
D -9 - 2 - 02 objasní význam zemědělství pro lidskou společnost
D -9 - 2 - 02 objasní význam zemědělství pro lidskou společnost
D -9 - 2 - 02 objasní význam zemědělství pro lidskou společnost
D -9 - 2 - 02 objasní význam zemědělství pro lidskou společnost
D -9 - 2 - 02 objasní význam zpracování kovů pro vývoj a pokrok ve společnosti
D -9 - 2 - 02 objasní význam zpracování kovů pro vývoj a pokrok ve společnosti
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Dějepis

6. ročník

neolit
doba bronzová
doba železná
první Slované, stěhování národů
přírodní podmínky vzniku prvních států:

D -9 - 2 - 02 objasní význam zpracování kovů pro vývoj a pokrok ve společnosti
D -9 - 2 - 02 objasní význam zpracování kovů pro vývoj a pokrok ve společnosti
D -9 - 2 - 02 objasní význam zpracování kovů pro vývoj a pokrok ve společnosti
D -9 - 2 - 02 objasní význam zpracování kovů pro vývoj a pokrok ve společnosti
D -9 - 3 - 01 rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních
civilizací
D -9 - 3 - 01 rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních
civilizací
D -9 - 3 - 02 uvede typy nejvýznamnějších památek ze starověku
D -9 - 3 - 02 uvede typy nejvýznamnějších památek ze starověku
D -9 - 3 - 04 porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých
státech
D -9 - 3 - 03 zdůvodní přínos antické kultury
D -9 - 3 - 03 zdůvodní přínos antické kultury
D -9 - 3 - 02 vyhledá na historické mapě důležitá střediska starověkých států
D -9 - 3 - 03 zdůvodní přínos antické kultury
D -9 - 3 - 03 vysvětlí zrod křesťanství
D -9 - 3 - 03 vysvětlí zrod křesťanství
D -9 - 3 - 03 vysvětlí zrod křesťanství
D -9 - 3 - 03 vysvětlí zrod křesťanství
D -9 - 3 - 04 posoudí a vysvětlí podstatu antické demokracie, demonstruje přínos
antiky pro Evropu
D -9 - 3 - 04 posoudí a vysvětlí podstatu antické demokracie, demonstruje přínos
antiky pro Evropu

záplavy a zemědělství
kultura nejstarších civilizací
umění a architektura nejstarších civilizací
řízení společnosti v nejstarších státech
starověké Řecko – vzdělanost, věda, kultura
starověký Řím – vzdělanost, věda, kultura
průběžně v učivu o starověkých státech
přínos antické vědy a kultury pro Evropu
vznik starého Izraele a monoteismu
počátky křesťanství
pronásledování křesťanů
zrovnoprávnění křesťanství
společnost ve starém Řecku
společnost starověkého Říma

Dějepis
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník





Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
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Dějepis

7. ročník



Učivo
raný středověk-charakteristika
nová Evropa
germánské říše
Francká říše
Karel Veliký
Byzantská říše
křesťanství v raném středověku
křesťanství v západní Evropě
rozdělení jednotné církve
kultura doby Karla Velikého
příchod Slovanů
Velkomoravská říše
Mojmírovci
Sámova říše
vznik Svaté říše římské
počátky českého státu
zánik Velké Moravy
státy východních a jižních Slovanů
slovanští věrozvěstové

Kompetence občanské
Kompetence k učení
ŠVP výstupy
D -9 - 4 - 01 rozpozná podstatnou změnu evropské situace, která nastala s
příchodem nových etnik
D -9 - 4 - 01 rozpozná podstatnou změnu evropské situace, která nastala s
příchodem nových etnik
D -9 - 4 - 01 rozpozná podstatnou změnu evropské situace, která nastala s
příchodem nových etnik
D -9 - 4 - 01 objasní vznik nových států v Evropě
D -9 - 4 - 01 objasní vznik nových států v Evropě
D -9 - 4 - 01 objasní vznik nových států v Evropě
D -9 - 4 - 01 vysvětlí rozšíření křesťanství po Evropě
D -9 - 4 - 01 vysvětlí rozšíření křesťanství po Evropě
D -9 - 4 - 01 vysvětlí rozšíření křesťanství po Evropě
D -9 - 4 - 01 objasní vznik nových států v Evropě
D -9 - 4 - 01 rozpozná podstatnou změnu evropské situace, která nastala s
příchodem nových etnik
D -9 - 4 - 03 doloží situaci Velkomoravské říše, porovná její vývoj s jinými státy
Evropy
D -9 - 4 - 03 doloží situaci Velkomoravské říše, porovná její vývoj s jinými státy
Evropy
D -9 - 4 - 03 doloží situaci vznikajícího českého státu a porovná jeho vývoj s jinými
státy Evropy
D -9 - 4 - 03 doloží situaci vznikajícího českého státu a porovná jeho vývoj s jinými
státy Evropy
D -9 - 4 - 03 doloží situaci vznikajícího českého státu a porovná jeho vývoj s jinými
státy Evropy
D -9 - 4 - 03 rozpozná odlišnosti vzniku, vývoje, příp. zániku těchto státních útvarů
D -9 - 4 - 03 rozpozná odlišnosti vzniku, vývoje, příp. zániku těchto státních útvarů
D -9 - 4 - 04 zhodnotí úlohu křesťanství a víry pro život člověka ve středověku
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Dějepis
první Přemyslovci
vznik pražského biskupství
vyvraždění Slavníkovců
křesťanství v Čechách
Přemyslovci
Zlatá bula sicilská
křížové výpravy
města a král
Václav II.
život na venkově
proměna středověké krajiny
románský sloh v Čechách
architektonické památky Čech
gotika
gotický sloh v Čechách
středověká vzdělanost
Lucemburkové
reformní hnutí
hospodářské a společenské změny v Evropě 15. a 16. století
renesance
humanismus
renesanční věda a umění
Jan Hus
kostnický církevní koncil
reformace
husitská revoluce
Jan Žižka
objevné cesty a jejich důsledky pro Evropu

7. ročník
D -9 - 4 - 04 zhodnotí úlohu křesťanství a víry pro život člověka ve středověku
D -9 - 4 - 04 zhodnotí úlohu křesťanství a víry pro život člověka ve středověku
D -9 - 4 - 04 vymezí konflikty mezi světskou a církevní mocí
D -9 - 4 - 04 vymezí konflikty mezi světskou a církevní mocí
D -9 - 4 - 04 vymezí konflikty mezi světskou a církevní mocí
D -9 - 4 - 04 vymezí konflikty mezi světskou a církevní mocí
D -9 - 4 - 04 vymezí konflikty mezi světskou a církevní mocí
D -9 - 4 - 05 rozliší postavení jednotlivých vrstev ve středověké společnosti
D -9 - 4 - 05 rozliší postavení jednotlivých vrstev ve středověké společnosti
D -9 - 4 - 05 rozliší postavení jednotlivých vrstev ve středověké společnosti
D -9 - 4 - 05 rozliší postavení jednotlivých vrstev ve středověké společnosti
D -9 - 4 - 05 uvede příklady románské kultury
D -9 - 4 - 05 uvede příklady románské kultury
D -9 - 4 - 05 uvede příklady gotické kultury
D -9 - 4 - 05 uvede příklady gotické kultury
D -9 - 4 - 05 uvede příklady gotické kultury
D -9 - 4 - 04 zhodnotí vztah křesťanství k jiným věroukám a kacířství
D -9 - 4 - 04 zhodnotí vztah křesťanství k jiným věroukám a kacířství
D -9 - 5 - 01 objasní opětovné objevení antického ideálu člověka
D -9 - 5 - 01 objasní opětovné objevení antického ideálu člověka
D -9 - 5 - 01 zhodnotí nové požadavky na reformu církve
D -9 - 5 - 01 zhodnotí nové požadavky na reformu církve
D -9 - 5 - 01 zhodnotí nové požadavky na reformu církve
D -9 - 5 - 01 zhodnotí nové požadavky na reformu církve
D -9 - 5 - 01 zhodnotí nové požadavky na reformu církve
D -9 - 5 - 02 vysvětlí význam husitství a odhadne jeho význam pro politický a
kulturní život
D -9 - 5 - 02 vysvětlí význam husitství a odhadne jeho význam pro politický a
kulturní život
D -9 - 5 - 03 popíše zámořské objevy
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Dějepis

7. ročník

civilizace Asie, Afriky a Ameriky
významní mořeplavci
hledání nových obchodních cest
důsledky zámořských objevů
království dvojího lidu
Jiří z Poděbrad
Jagellonci
české země po nástupu Habsburků
hospodářské postavení českého státu
česká stavovská společnost
počátky protihabsburského odboje
náboženské poměry v českém státě v době předbělohorské
české království za Rudolfa II.
vývoj habsburské monarchie po třicetileté válce, evropské velmoci
česká předbělohorská kultura
renesance a humanismus v Evropě
Židé v novověké společnosti
Jan Amos Komenský
baroko
rudolfínská Praha
baroko v Čechách
Dějepis
Výchovné a vzdělávací strategie

D -9 - 5 - 03 popíše zámořské objevy
D -9 - 5 - 03 vyhledá v literatuře významné osobnosti – cestovatele, objevitele,
námořní kapitány
D -9 - 5 - 03 popíše zámořské objevy
D -9 - 5 - 03 popíše zámořské objevy
D -9 - 5 - 04 objasní postavení českého státu v Evropě
D -9 - 5 - 04 objasní postavení českého státu v Evropě
D -9 - 5 - 04 objasní postavení českého státu v Evropě
D -9 - 5 - 04 zdůvodní postavení českého království uvnitř habsburské monarchie
D -9 - 5 - 04 zdůvodní postavení českého království uvnitř habsburské monarchie
D -9 - 5 - 05 stanoví příčiny a posoudí důsledky třicetileté války
D -9 - 5 - 05 stanoví příčiny a posoudí důsledky třicetileté války
D -9 - 5 - 05 stanoví příčiny a posoudí důsledky třicetileté války
D -9 - 5 - 04 zdůvodní postavení českého království uvnitř habsburské monarchie
D -9 - 5 - 05 stanoví příčiny a posoudí důsledky třicetileté války
D -9 - 5 - 07 rozpozná základní kulturní styly
D -9 - 5 - 07 rozpozná základní kulturní styly
D -9 - 5 - 07 rozpozná základní kulturní styly
D -9 - 5 - 07 rozpozná základní kulturní styly
D -9 - 5 - 07 rozpozná základní kulturní styly
D -9 - 5 - 07 rozezná a uvede příklady významných kulturních památek
D -9 - 5 - 07 rozezná a uvede příklady významných kulturních památek

8. ročník







Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
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Dějepis
Učivo
osvícenský absolutismus
počátky Britského impéria
vznik USA
mocenský vzestup Pruska
Rusko
války o rakouské dědictví
nástup Marie Terezie
reformy tereziánské doby
české země v polovině 18.století
francouzská revoluce
Josef II. a české země
osvícenství v Čechách
napoleonské války
české národní obrození
průmyslová revoluce
vývoj v Rusku
Jakobíni
sjednocení Itálie
bouřlivé události let 1848/1849

8. ročník
ŠVP výstupy
D - 9 - 6 - 01 vysvětlí změny v evropských státech, které charakterizují moderní
společnost
D - 9 - 6 - 01 vysvětlí změny v evropských státech, které charakterizují moderní
společnost
D - 9 - 6 - 01 vysvětlí změny v evropských státech, které charakterizují moderní
společnost
D - 9 - 6 - 01 vysvětlí změny v evropských státech, které charakterizují moderní
společnost
D - 9 - 6 - 01 vysvětlí změny v evropských státech, které charakterizují moderní
společnost
D - 9 - 6 - 01 vysvětlí změny v ekonomice, politice i kultuře, které charakterizují
moderní českou společnost příslušné doby
D - 9 - 6 - 01 vysvětlí změny v ekonomice, politice i kultuře, které charakterizují
moderní českou společnost příslušné doby
D - 9 - 6 - 01 vysvětlí změny v ekonomice, politice i kultuře, které charakterizují
moderní českou společnost příslušné doby
D - 9 - 6 - 01 vysvětlí změny v ekonomice, politice i kultuře, které charakterizují
moderní českou společnost příslušné doby
D - 9 - 6 - 02 stanoví souvislost mezi francouzskou revolucí a rozbitím starých
společenských struktur v Evropě
D - 9 - 6 - 02 stanoví souvislost mezi francouzskou revolucí a rozbitím starých
společenských struktur v Evropě
D - 9 - 6 - 03 porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa
D - 9 - 6 - 03 porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa
D - 9 - 6 - 03 zdůvodní souvislosti národního hnutí a vytváření novodobého národa
D - 9 - 6 - 03 zdůvodní souvislosti národního hnutí a vytváření novodobého národa
D - 9 - 6 - 03 porovná toto hnutí s národními hnutími jiných evropských národů
D - 9 - 6 - 03 porovná toto hnutí s národními hnutími jiných evropských národů
D - 9 - 6 - 03 porovná toto hnutí s národními hnutími jiných evropských národů
D - 9 - 6 - 01 vysvětlí změny v evropských státech, které charakterizují moderní
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Dějepis
důsledky povstání
konstituční monarchie
obnovení ústavnosti v českých zemích
české země před 1. sv. válkou
viktoriánská Anglie
Francie republikou
Evropa před 1. sv. válkou
dohoda proti Dvojspolku
vzestup USA
nová velmoc-Japonsko
sever proti Jihu
americký imperialismus
africké a asijské kolonie
I. sv. válka
poválečné uspořádání světa
charakteristické rysy demokracie v Československu
poválečné Československo
poválečná obnova a nástup „zlatých 20. let“
světová hospodářská krize
poválečná krize
komunismus a fašismus

8. ročník
společnost
D - 9 - 6 - 01 vysvětlí změny v evropských státech, které charakterizují moderní
společnost
D - 9 - 6 - 01 vysvětlí změny v evropských státech, které charakterizují moderní
společnost
D - 9 - 6 - 01 vysvětlí změny v ekonomice, politice i kultuře, které charakterizují
moderní českou společnost příslušné doby
D - 9 - 6 - 01 vysvětlí změny v ekonomice, politice i kultuře, které charakterizují
moderní českou společnost příslušné doby
D - 9 - 6 - 06 vysvětlí nerovnoměrný vývoj v evropských státech
D - 9 - 6 - 06 vysvětlí nerovnoměrný vývoj v evropských státech
D - 9 - 6 - 06 vysvětlí nerovnoměrný vývoj v evropských státech
D - 9 - 6 - 06 vysvětlí nerovnoměrný vývoj v evropských státech
D - 9 - 6 - 06 doloží nerovnoměrnost vývoje v různých částech světa
D - 9 - 6 - 06 zdůvodní důsledky nerovnoměrného vývoje
D - 9 - 6 - 06 doloží nerovnoměrnost vývoje v různých částech světa
D - 9 - 6 - 06 zdůvodní důsledky nerovnoměrného vývoje
D - 9 - 6 - 06 charakterizuje soupeření mezi velmocemi
D - 9 - 6 - 06 charakterizuje soupeření mezi velmocemi
D - 9 - 6 - 06 vymezí význam kolonií
D - 9 - 7 - 01 demonstruje zneužití techniky v 1. světové válce a jeho důsledky
D - 9 - 7 - 01 demonstruje zneužití techniky v 1. světové válce a jeho důsledky
D - 9 - 7 - 02 rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů
D - 9 - 7 - 02 rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů
D - 9 - 7 - 03 zhodnotí příčiny nastolení totalitních systémů v širších ekonomických a
politických souvislostech
D - 9 - 7 - 03 zhodnotí příčiny nastolení totalitních systémů v širších ekonomických a
politických souvislostech
D - 9 - 7 - 03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy
D - 9 - 7 - 03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy
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Dějepis

8. ročník

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Dějepis
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník







Učivo
ohrožení demokracie totalitou, vývoj v SSSR
důsledky totalitních systémů pro Československo a svět
nebezpečí totality ve druhé republice
protektorát
vypuknutí II. sv. války
západní tažení
napadení SSSR
obrat ve vývoji války
závěrečná etapa II. sv. války
kapitulace Japonska
důsledky II. sv. války – politické změny
mír po válce – spolupráce velmocí
studená válka
nástup nacismu v Německu

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
ŠVP výstupy
D - 9 - 7 - 03 zhodnotí příčiny nastolení totalitních systémů v širších ekonomických a
politických souvislostech
D - 9 - 7 - 03 zhodnotí příčiny nastolení totalitních systémů v širších ekonomických a
politických souvislostech
D - 9 - 7 - 03 zhodnotí příčiny nastolení totalitních systémů v širších ekonomických a
politických souvislostech
D - 9 - 7 - 03 zhodnotí příčiny nastolení totalitních systémů v širších ekonomických a
politických souvislostech
D - 9 - 7 - 01 demonstruje zneužití techniky ve 2. sv. válce a jeho důsledky
D - 9 - 7 - 01 demonstruje zneužití techniky ve 2. sv. válce a jeho důsledky
D - 9 - 7 - 01 demonstruje zneužití techniky ve 2. sv. válce a jeho důsledky
D - 9 - 7 - 01 demonstruje zneužití techniky ve 2. sv. válce a jeho důsledky
D - 9 - 7 - 01 demonstruje zneužití techniky ve 2. sv. válce a jeho důsledky
D - 9 - 7 - 01 demonstruje zneužití techniky ve 2. sv. válce a jeho důsledky
D - 9 - 7 - 01 rozpozná důsledky jejich existence pro svět
D - 9 - 7 - 01 rozpozná důsledky jejich existence pro svět
D - 9 - 7 - 01 rozpozná důsledky jejich existence pro svět
D - 9 - 7 - 03 objasní destruktivní sílu vypjatého nacionalismu
D - 9 - 7 - 04 doloží na příkladech rasismus
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Dějepis
příčiny II. sv. války
Slovensko ve II. sv. válce
padesátá léta v Československu
politické procesy
Pražské jaro 1968
opatření proti Židům v Německu
nacistická genocida Židů
vznik Společnosti národů
odsun národnostních menšin v Československu
vznik Československa
1918
léta prosperity v Československu
obrana demokracie a republiky před II. sv. válkou
čs. vojáci na frontách II. sv. války
prohra československé demokracie 1948
charakteristické rysy československé demokracie
T. G. Masaryk
mnichovský diktát
vývoj Československa od roku 1945 do roku 1989
Sametová revoluce
vznik České republiky
měnové reformy
hospodářské přeměny v poválečném Československu
kultura a věda první republiky
kulturní a duchovní vývoj 1945 – 1948 v Československu
období normalizace
vývoj v SSSR
upevnění sovětského bloku

9. ročník
D - 9 - 7 - 03 objasní destruktivní sílu vypjatého nacionalismu
D - 9 - 7 - 03 objasní destruktivní sílu vypjatého nacionalismu
D - 9 - 7 - 03 rozpozná destruktivní sílu totalitarismu
D - 9 - 7 - 03 rozpozná destruktivní sílu totalitarismu
D - 9 - 7 - 03 rozpozná destruktivní sílu totalitarismu
D - 9 - 7 - 04 na příkladech vyloží antisemitismus
D - 9 - 7 - 04 na příkladech vyloží antisemitismus
D - 9 - 7 - 04 zhodnotí nepřijatelnost antisemitismu a rasismu z hlediska lidských
práv
D - 9 - 7 - 04 zhodnotí nepřijatelnost antisemitismu a rasismu z hlediska lidských
práv
D - 9 - 7 - 05 posoudí postavení Československa v evropských souvislostech
D - 9 - 7 - 05 posoudí postavení Československa v evropských souvislostech
D - 9 - 7 - 05 posoudí postavení Československa v evropských souvislostech
D - 9 - 7 - 05 posoudí postavení Československa v evropských souvislostech
D - 9 - 7 - 05 posoudí postavení Československa v evropských souvislostech
D - 9 - 7 - 05 posoudí postavení Československa v evropských souvislostech
D - 9 - 7 - 05 zhodnotí jeho vnitřní sociální a politické prostředí
D - 9 - 7 - 05 zhodnotí jeho vnitřní sociální a politické prostředí
D - 9 - 7 - 05 zhodnotí jeho vnitřní sociální a politické prostředí
D - 9 - 7 - 05 zhodnotí jeho vnitřní sociální a politické prostředí
D - 9 - 7 - 05 zhodnotí jeho vnitřní sociální a politické prostředí
D - 9 - 7 - 05 zhodnotí jeho vnitřní sociální a politické prostředí
D - 9 - 7 - 05 zhodnotí hospodářské prostředí Československa
D - 9 - 7 - 05 zhodnotí hospodářské prostředí Československa
D - 9 - 7 - 05 popíše kulturní prostředí Československa
D - 9 - 7 - 05 popíše kulturní prostředí Československa
D - 9 - 7 - 05 popíše kulturní prostředí Československa
D - 9 - 8 - 01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa
D - 9 - 8 - 01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa
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Dějepis

9. ročník

konec nesvobod, přestavba
Evropa na rozcestí v poválečné době
železná opona, studená válka
změny v Evropě na přelomu 50. a 60. let
počátky studené války

hrozba třetí světové války

Varšavská smlouva RVHP

vznik NATO, EHS

kultura a věda po II. sv. válce

rozpad koloniálního systému
mimoevropský svět svět
globální problémy lidstva
Evropská unie
možnost zneužití vědy a techniky
NATO - vznik, systém fungování, příklady činnosti
bezpečnostní politika EU
Armáda ČR - historie a tradice, její úloha ve státě, stav nebezpečí, nouzový stav,
stav ohrožení státu, válečný stav

D - 9 - 8 - 01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa
D - 9 - 8 - 01 uvede příklady střetávání obou bloků světa
D - 9 - 8 - 01 uvede příklady střetávání obou bloků světa
D - 9 - 8 - 01 uvede příklady střetávání obou bloků světa
D - 9 - 8 - 02 na příkladech doloží a vysvětlí mocenské a politické důvody
euroatlantické hospodářské a vojenské spolupráce, vysvětlí pojmy kolektivní
obrana a bezpečnostní politika EU, charakterizuje podstatu fungování NATO
D - 9 - 8 - 02 na příkladech doloží a vysvětlí mocenské a politické důvody
euroatlantické hospodářské a vojenské spolupráce, vysvětlí pojmy kolektivní
obrana a bezpečnostní politika EU, charakterizuje podstatu fungování NATO
D - 9 - 8 - 02 na příkladech doloží a vysvětlí mocenské a politické důvody
euroatlantické hospodářské a vojenské spolupráce, vysvětlí pojmy kolektivní
obrana a bezpečnostní politika EU, charakterizuje podstatu fungování NATO
D - 9 - 8 - 02 na příkladech doloží a vysvětlí mocenské a politické důvody
euroatlantické hospodářské a vojenské spolupráce, vysvětlí pojmy kolektivní
obrana a bezpečnostní politika EU, charakterizuje podstatu fungování NATO
D - 9 - 8 - 02 na příkladech doloží a vysvětlí mocenské a politické důvody
euroatlantické hospodářské a vojenské spolupráce, vysvětlí pojmy kolektivní
obrana a bezpečnostní politika EU, charakterizuje podstatu fungování NATO
D - 9 - 8 - 03 posoudí postavení rozvojových zemí
D - 9 - 8 - 03 posoudí postavení rozvojových zemí
D - 9 - 8 - 04 prokáže základní orientaci v problémech současného světa
D - 9 - 8 - 04 prokáže základní orientaci v problémech současného světa
D - 9 - 8 - 04 prokáže základní orientaci v problémech současného světa
D - 9 - 8 - 02 na příkladech doloží a vysvětlí mocenské a politické důvody
euroatlantické hospodářské a vojenské spolupráce, vysvětlí pojmy kolektivní
obrana a bezpečnostní politika EU, charakterizuje podstatu fungování NATO
D - 9 - 8 - 02 na příkladech doloží a vysvětlí mocenské a politické důvody
euroatlantické hospodářské a vojenské spolupráce, vysvětlí pojmy kolektivní
obrana a bezpečnostní politika EU, charakterizuje podstatu fungování NATO
D - 9 - 8 - 02 uvede základní úkoly ozbrojených sil České republiky a uvede rozdíl
mezi nimi a Armádou České republiky, charakterizuje Armádu České republiky, její
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Dějepis

9. ročník

úkoly Armády ČR při odstrapování živelních pohrom

úkoly a historii
D - 9 - 8 - 02 na příkladech doloží a vysvětlí mocenské a politické důvody
euroatlantické hospodářské a vojenské spolupráce, vysvětlí pojmy kolektivní
obrana a bezpečnostní politika EU, charakterizuje podstatu fungování NATO
D - 9 - 8 - 02 uvede základní úkoly ozbrojených sil České republiky a uvede rozdíl
mezi nimi a Armádou České republiky, charakterizuje Armádu České republiky, její
úkoly a historii
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát

5.10 Občansko-rodinná výchova
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
1
Povinný

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
2
Povinný

5

Občansko-rodinná výchova
Člověk a společnost, Člověk a zdraví
Vzdělávací obsah předmětu Občansko-rodinná výchova vychází ze vzdělávacího oboru RVP ZV Výchova k
občanství a Výchova ke zdraví.
Základním cílem tohoto předmětu je propojení psychického, fyzického, sociálního a duševního rozvoje
každého jedince. Naším cílem je vést žáky ke zdravému životnímu stylu, připravit je na život v budoucí
rodině a poskytnout jim základní informace o fungování všech oblastní moderní demokratické společnosti.
Občansko-rodinná výchova se snaží vytvářet správný hodnotový žebříček žáků, snaží se pomoci jim
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Název předmětu

Občansko-rodinná výchova
zorientovat se ve společnosti a začlenit se do nejrůznějších vztahů a vazeb. Nastipuje žákům možné
problémy, které souvisejí se zakládáním a vedením vlastní domácnosti, seznamuje je se vztahy v rodině i
širších společenstvích, přispívá také k rozvoji finanční gramotnosti a k osvojení pravidel chování při běžných
rizikových situacích i při mimořádných událostech.
Dává jim možnost sebepoznání i poznání osobnosti druhých lidí, což vede k pochopení vlastního jednání i
jednání ostatních v různých životních situacích.
Žáci získávají základní poznatky o činnosti důležitých politických institucí a orgánů, včetně činností armády,
dozvídají se o možnostech zapojení jednotlivce do občanského života, upevpují si osobní i občanskou
zodpovědnost a jsou motivováni k účasti na životě demokratické společnosti. Poznávají principy
hospodaření na různých úrovních.

Žáci se učí respektovat a uplatpovat principy a pravidla společenského soužití, přebírají odpovědnost za
vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Pozornost je zaměřena i na zdravý životní styl a základní
poznatky o člověku v souvislosti s jeho zdravím. Žáci se učí být zodpovědní za vlastní zdraví a učí se chápat
důležitost propojení všech složek zdraví (sociální, psychické, fyzické). Upevpují si hygienické, stravovací,
pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, dozvídají se, jak předcházet úrazům a jak se chovat v
každodenních i mimořádných situacích.
Občansko-rodinná výchova je povinným vyučovacím předmětem pro žáky II. stupně ZŠ v 6. až 9. ročníku.
Jedná se o integrovaný vyučovací předmět, který navazuje na dovednosti, vědomosti a postoje, které žáci
získali v 1. až 5. ročníku během hodin prvouky, přírodovědy a vlastivědy.
K rozvíjení výše uvedených schopností, znalostí a dovedností žáka jsou ve výuce využívány následující
výchovné a vzdělávací strategie.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Hodinová dotace předmětu se v jednotlivých ročnících liší, činí 1 vyučovací hodinu týdně v 6. , 7. a 8.
předmětu (specifické informace o předmětu ročníku, 2 vyučovací hodiny týdně v 9. ročníku.
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
 Výchova k občanství
Mezipředmětové vztahy







Výchova ke zdraví
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Matematika
Dějepis
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Tělesná výchova
Hudební výchova
Zeměpis
Chemie
Výtvarná výchova
Přírodopis
Ruský jazyk
Německý jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatpované na úrovni předmětu,
* učitel v hodinách využívá internet a výukové programy na PC a další moderní učební pomůcky
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové * zadává takové úkoly, které jsou pro průměrného žáka splnitelné, žák tak vidí smysl svého učení a
kompetence žáků
projevuje své schopnosti bez pocitu diskriminace či tlaku
* učitel zadává projekty, jejichž témata si žáci mají možnost sami volit tak, aby jejich zpracování bylo pro
ně zajímavé a motivující
* vede žáky k sebehodnocení
* podněcuje žáky k prezentaci jejich znalostí, schopností a dovedností v rámci různých soutěží atd.
* vede žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a budoucnost, připravuje je na celoživotní učení
* vysvětluje smysl a cíl učení, posiluje pozitivní vztah k učení
Kompetence k řešení problémů:
* učitel záměrně zadává takové úkoly, během nichž se žáci musí doptat na dílčí údaje
* při výuce učitel motivuje žáky problémovými úlohami z praktického života, při kterých žáci uplatpují své
získané znalosti a individuálně se projevují (forma dialogů, scének, atd.)
* zařazuje do výuky vypracovávání projektů (téma volí vyučující dle aktuální situace)
* k prezentaci těchto projektů využívá multimediální učebnu
* v rámci zpracovávání projektu učitel vede žáky k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti: plánování,
příprava, realizace, hodnocení
* používá při výuce množství různých doplpkových materiálů (časopisy, filmy, tisk, CD-romy a další vlastní
materiály)
* učitel podporuje samostatnost, tvořivost, logické myšlení, netradiční způsoby řešení problémů a
týmovou spolupráci
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* učitel ukazuje žákům způsoby, jak některým problémům předcházet
Kompetence komunikativní:
* učitel se zaměřuje na komunikační dovednosti žáků v mateřském jazyce, informačních a komunikačních
technologiích a v sociálních vztazích
* netolerují agresivní, hrubé a nezdvořilé projevy chování žáků
* učím žáky projevovat a prezentovat své názory a myšlenky
* vede žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti
* připravuje žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích
* učí naslouchat druhým
* učí žáky asertivnímu chování a neverbální komunikaci
Kompetence sociální a personální:
* učitel vede žáky ke vzájemné pomoci při učení a řešení problémů
* pro práci během výuky stanovuje učitel žákům jasná pravidla a mantinely, které důsledně zohledpuje při
hodnocení, čímž podporuje kreativitu a snahu o zdokonalování a vylepšování
* zadává žákům takové úkoly (projekty, rozhovory, simulace situací, atd.), při kterých žáci projevují
schopnost komunikovat, spolupracovat s ostatními, najít si své místo ve skupině, akceptovat názor jiných a
obhajovat svoje stanovisko
* během výuky učitel často používá skupinou výuku, kooperativní vyučování, problémovou metodu a
projektové vyučování
* učitel volí formy práce, které umožpují vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima
každého člena kolektivu
* učí vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce
* rozvíjí schopnost žáků kriticky hodnotit práci týmu, vytváříme situace, kdy se žáci ke splnění úkolu
vzájemně potřebují
* upevpuje v žácích vědomí, že spoluprací lze lépe naplpovat společné i osobní cíle
* učitel netoleruje projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu
Kompetence občanské:
* učitel vede žáky k nulové toleranci patologických projevů chování jako jsou drogy, šikana, kriminalita
mládeže, projevy rasismu, xenofobie či nacionalismu
* jako protipól nežádoucím patologickým jevům nabízí žákům vhodné pozitivní aktivity
* učitel důsledně dbá na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy
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Způsob hodnocení žáků

Občansko-rodinná výchova
* podporuje formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií, složkami IZS atd.
* vede žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem
Kompetence pracovní:
* učitel různými formami seznamuje žáky s různými profesemi a ujaspuje představu žáků o reálné podobě
jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia
* motivuje žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného budoucího povolání
* seznamuje žáky s podmínkami a možnostmi jejich pracovního uplatnění v ČR i v rámci EU
Hodnocení a klasifikace žáka učitelem zaujímá důležité místo mezi všemi hodnotícími činnostmi, ať už se
jedná o hodnocení v průběhu výchovně vzdělávacího procesu nebo souhrnně za určité konkrétní vzdělávací
období. Vyučující poskytuje žákovi nezbytnou zpětnou vazbu a pravdivý obraz o tom, s jakým úspěchem se
mu daří dosahovat dílčích konkretizovaných výstupů, které vedou ke klíčovým kompetencím. Výběr
vhodných forem a metod hodnocení žáka je na učiteli. Při výběru vhodné formy hodnocení by vyučující
neměl zapomínat na motivaci žáka k dalšímu učení s ohledem na jeho individuální vlohy a vlastnosti. Je
důležité, aby si zpětnou vazbu dovedli žáci brzy vytvářet i sami a naučili se vlastnímu kritickému
sebehodnocení a hodnocení svých spolužáků. Proto budou vyučující dávat prostor takovým formám
hodnocení všude, kde je to jen trochu možné.
Základem formálního hodnocení žáka je tradiční klasifikace v pětistuppové stupnici. Vyučující je při
klasifikaci povinen dodržovat platné právní předpisy a vnitřní normy školy (zejména vnitřní klasifikační řád),
které upravují pravidla pro klasifikaci. Souhrnné písemné slovní hodnocení může vyučující použít jen v
souladu s platnými právními předpisy nebo jako (velmi vhodný) „doplněk“ ke klasifikaci.
Hodnocení žáka vychází z posouzení míry dosažených očekávaných výstupů formulovaných v učebních
osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné,
odborně správné a prokazatelné.

Občansko-rodinná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník







Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
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Kompetence pracovní

Učivo
- výživa a zdraví
- poruchy příjmu potravy
- zásady zdravého stravování, pitný režim

- vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví – kvalita ovzduší a vody, hluk,
osvětlení, teplota
- 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

- 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
- ochrana před přenosnými chorobami - základní cesty přenosu nákaz a jejich

ŠVP výstupy
- VZ-9-1-06 - vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu
vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí
- VZ-9-1-07 - dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem
civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatpuje zdravé stravovací návyky
- VZ-9-1-04 - posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní
zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní
podpory zdraví
- VZ-9-1-04 - posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní
zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní
podpory zdraví
- VZ-9-1-07 - dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem
civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatpuje zdravé stravovací návyky
VZ-9-1-08 uplatpuje 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
- VZ-9-1-10 - samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a
sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení
stresovým situacím
- VZ-9-1-07 - dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem
civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatpuje zdravé stravovací návyky
- VZ-9-1-10 - samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a
sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení
stresovým situacím
VZ-9-1-08 uplatpuje 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
- VZ-9-1-03 - vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a
sociálním zdravím, vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a
hodnotou zdraví
- VZ-9-1-07 - dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem
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prevence, nákazy respirační, přenosné potravou, získané v přírodě, přenosné krví a civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatpuje zdravé stravovací návyky
sexuálním kontaktem, přenosné bodnutím hmyzu a stykem se zvířaty
- ochrana před chronickými nepřenosnými chorobami a před úrazy
- VZ-9-1-07 - dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem
civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatpuje zdravé stravovací návyky
- prevence kardiovaskulárních a metabolických onemocnění
- VZ-9-1-07 - dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem
civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatpuje zdravé stravovací návyky
- preventivní léčebná péče; odpovědné chování v situacích úrazu a život
- VZ-9-1-07 - dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem
ohrožujících stavů (úrazy v domácnosti, při sportu, na pracovišti, v dopravě),
civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatpuje zdravé stravovací návyky
základy první pomoci
- první pomoc
- VZ-9-1-15 - 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
- VZ-9-1-16 - uplatpuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových
situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí
- dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví
- VZ-9-1-16 - uplatpuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových
situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí
- bezpečné prostředí ve škole,
- VZ-9-1-16 - uplatpuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových
situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí
- ochrana zdraví při různých činnostech
- VZ-9-1-16 - uplatpuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových
situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí
- bezpečnost v dopravě,
- VZ-9-1-15 - 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
- rizika silniční a železniční dopravy, vztahy mezi účastníky silničního provozu vč.
- VZ-9-1-15 - projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a
zvládání agresivity
železniční dopravy, aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí,
v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc
- postup v případě dopravní nehody (tíspové volání, zajištění bezpečnosti)
- VZ-9-1-15 - 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
- stát a státní symboly + jejich používání
- VO-9-1-01 - objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich
používání
- zajímavá a památná místa, co nás proslavilo
- VO-9-1-01 - objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich
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používání
- vlast a vlastenectví
- VO-9-1-02 - rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu
- státní svátky a významné dny
- VO-9-1-01 - objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich
používání
- významné osobnosti
- VO-9-1-01 - objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich
používání
- kulturní instituce
- VO-9-1-04 - uplatpuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních
situacích
- kulturní tradice a hodnoty
- VO-9-1-04 - uplatpuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních
situacích
- rozmanitost kulturních projevů
- VO-9-1-04 - uplatpuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních
situacích
- život ve škole, práva a povinnosti žáků
- VO-9-1-04 - uplatpuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních
situacích
- přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné postavení mužů - VO-9-1-06 - rozpozná netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v
a žen
chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti
- lidská solidarita, pomoc lidem v nouzi, potřební lidé ve společnosti
- VO-9-1-06 - rozpozná netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v
chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti
- postavení mužů a žen ve společnosti
- VO-9-1-06 - rozpozná netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v
chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti
- morálka a mravnost, svoboda a vzájemná závislost, pravidla chování
- VO-9-1-06 - rozpozná netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v
chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti
- osobní a neosobní vztahy
- VO-9-1-06 - rozpozná netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v
chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti
- masová kultura, prostředky komunikace
- VO-9-1-04 - uplatpuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních
situacích
- význam a činnost žákovské samosprávy
- VO-9-1-04 - uplatpuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních
situacích
- společná pravidla a normy, vklad vzdělání pro život
- VO-9-1-04 - uplatpuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních
situacích
- důležité instituce, zajímavá a památná místa, významní rodáci v kraji, regionu,
- VO-9-1-01 - objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich
obci
používání
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- ochrana kulturních památek, přírodních objektů a majetku v kraji, regionu, obci

- VO-9-1-01 - objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich
používání
- mezilidská komunikace
- VO-9-1-04 - uplatpuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních
situacích
- konflikty v mezilidských vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti
- VO-9-1-06 - rozpozná netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v
chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Občansko-rodinná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
- sebehodnocení, sebevýchova

- vnímání, prožívání, rozdíly v prožívání

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a
potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu
života
- VO-9-2-04 - popíše, jak lze usměrpovat a kultivovat charakterové a volní
vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat
zdravou sebedůvěru
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- myšlení a jednání

- poznávání a posuzování skutečnosti, sebe i druhých lidí, stereotypy v posuzování
druhých lidí

- osobní vlastnosti, dovednosti, schopnosti
- charakter, vrozené předpoklady, osobní potenciál
- systém osobních hodnot

- rozvoj vlastní osobnosti

- životní cíle a plány, životní perspektiva
- adaptace na životní změny, sebezměna, význam motivace, aktivity

- vůle a osobní kázně při seberozvoji
- obrana proti agresi a manipulaci

- VO-9-2-04 - popíše, jak lze usměrpovat a kultivovat charakterové a volní
vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat
zdravou sebedůvěru
- VO-9-2-03 - kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání
- VO-9-2-04 - popíše, jak lze usměrpovat a kultivovat charakterové a volní
vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat
zdravou sebedůvěru
- VO-9-2-02 - posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i
společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek
- VO-9-2-02 - posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i
společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek
- VO-9-2-02 - posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i
společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek
- VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje
- VZ-9-1-09 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
- VO-9-2-02 - posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i
společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek
- VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje
- VO-9-2-04 - popíše, jak lze usměrpovat a kultivovat charakterové a volní
vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat
zdravou sebedůvěru
- VO-9-2-02 - posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i
společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek
- VO-9-2-04 - popíše, jak lze usměrpovat a kultivovat charakterové a volní
vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat
zdravou sebedůvěru
- VO-9-2-02 - posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i
společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek
- VZ-9-1-02 - vysvětlí role členů komunity;(rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady
pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu ( vrstevnická komunita,
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- komunikace mezi lidmi a její význam

- konflikty mezi lidmi a jejich řešení

- dopad vlastního jednání a chování

- vztahy a pravidla soužití v rodině, škole, vrstevnické skupině, obci. spolku
- skupina, sociální klima ve skupině

- vztahy ve dvojici - kamarádství, přátelství, láska

- role ve společnosti

- komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, bezpečný pohyb v rizikovém
prostředí
- nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií
- sebeochrana a vzájemná pomoc v rizikových situacích a v situacích ohrožení

- manipulativní vliv vrstevníků, sekt

- ochrana člověka za mimořádných událostí – klasifikace mimořádných událostí,
varovný signál a jiné způsoby varování, základní úkoly ochrany obyvatelstva,

rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví
- VZ-9-1-02 - 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
- VZ-9-1-02 - 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
- VZ-9-1-02 - 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
- VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky a
přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v komunitě
- VZ-9-1-02 - 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
- VZ-9-1-02 - 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
- VZ-9-1-02 - 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
- VO-9-2-03 - kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání
- VO-9-2-03 - kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání
- VZ-9-1-02 - 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
- VZ-9-1-02 - 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
- VZ-9-1-02 - vysvětlí role členů komunity;(rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady
pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu ( vrstevnická komunita,
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evakuace, činnost po mimořádné události, prevence vzniku mimořádných událostí rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Občansko-rodinná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
- majetek, vlastnictví – formy vlastnictví; hmotné a duševní vlastnictví, jejich
- VO-9-3-01- rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního
ochrana;
vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, uvede příklady
- hospodaření s penězi, majetkem a různými formami vlastnictví
- VO-9-3-02 - sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a
výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného,
schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti
- peníze – formy placení
- VO-9-3-02 - sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a
výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného,
schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti
- VO-9-3-03 - na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a
bezhotovostního placení, uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty,
vysvětlí jejich omezení
- hospodaření – rozpočet domácnosti, úspory, investice, úvěry, splátkový prodej,
- VO-9-3-02 - sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a
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leasing; rozpočet státu, typy rozpočtu a jejich odlišnosti; význam daní

- banky a jejich služby – aktivní a pasivní operace, úročení, pojištění, produkty
finančního trhu pro investování a pro získávání prostředků

- principy tržního hospodářství – nabídka, poptávka, trh; tvorba ceny, inflace;
podstata fungování trhu; nejčastější právní formy podnikání

- sociální politika státu, životní minimum, sociální síť, životní úrovep“

- sociální záchranná síť

- dospívání – změny

- chování k opačnému pohlaví

- zdraví reprodukční soustavy, sexualita jako součást formování osobnosti,
zdrženlivost,
- předčasná sexuální zkušenost, promiskuita; problémy těhotenství a rodičovství
mladistvých; poruchy pohlavní identity

výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného,
schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti
- VO-9-3-06 - na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu
fungování trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, na
příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na
hodnotu peněz
- VO-9-3-04 - vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby nabízejí, vysvětlí význam
úroku placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je
využít
- VO-9-3-05 - uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými
prostředky a způsoby krytí deficitu
- VO-9-3-06 - na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu
fungování trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, na
příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na
hodnotu peněz
- VO-9-3-07 - rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí
stát směruje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního
rozpočtu
- VO-9-3-07 - rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí
stát směruje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního
rozpočtu
- VZ-9-1-12 - respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou
a pozitivními životními cíli, chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného
sexuálního chování
- VZ-9-1-12 - respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou
a pozitivními životními cíli, chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného
sexuálního chování
- VZ-9-1-12 - respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou
a pozitivními životními cíli, chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného
sexuálního chování
- VZ-9-1-12 - respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou
a pozitivními životními cíli, chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného
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- sexuální kriminalita

- šikana

- lidské potřeby a jejich hierarchie

- auto-destruktivní závislosti

- jiné typy závislostí

- psychická onemocnění, násilí mířené proti sobě samému,

- rizikové chování (alkohol, aktivní a pasivní kouření

- zbraně, nebezpečné látky a předměty

8. ročník
sexuálního chování
VO-9-1-05 objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti
i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k
menšinám
- VZ-9-1-12 - respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou
a pozitivními životními cíli, chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného
sexuálního chování
VO-9-1-05 objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti
i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k
menšinám
- VZ-9-1-12 - respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou
a pozitivními životními cíli, chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného
sexuálního chování
- VZ-9-1-13 - uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se
zneužíváním návykových látek a životní perspektivu mladého člověka; uplatpuje
osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně
patologickými jevy ve škole i mimo ni
- VZ-9-1-13 - uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se
zneužíváním návykových látek a životní perspektivu mladého člověka; uplatpuje
osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně
patologickými jevy ve škole i mimo ni
- VZ-9-1-13 - uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se
zneužíváním návykových látek a životní perspektivu mladého člověka; uplatpuje
osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně
patologickými jevy ve škole i mimo ni
- VZ-9-1-13 - uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se
zneužíváním návykových látek a životní perspektivu mladého člověka; uplatpuje
osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně
patologickými jevy ve škole i mimo ni
- VZ-9-1-13 - uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se
zneužíváním návykových látek a životní perspektivu mladého člověka; uplatpuje
osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně
patologickými jevy ve škole i mimo ni
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- těžké životní situace a jejich zvládání, dopink ve sportu

- VZ-9-1-13 - uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se
zneužíváním návykových látek a životní perspektivu mladého člověka; uplatpuje
osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně
patologickými jevy ve škole i mimo ni
- média
- VZ-9-1-14 - vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní
vliv vrstevníků, médií, sekt, uplatpuje osvojené dovednosti komunikační obrany
proti manipulaci a agresi
- mediální výchova
- VZ-9-1-14 - vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní
vliv vrstevníků, médií, sekt, uplatpuje osvojené dovednosti komunikační obrany
proti manipulaci a agresi
- reklama a propaganda
VO-9-1-03 kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k
působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí
- masmédia a jejich vliv
- VZ-9-1-14 - vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní
vliv vrstevníků, médií, sekt, uplatpuje osvojené dovednosti komunikační obrany
proti manipulaci a agresi
VO-9-1-03 kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k
působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí
- bezpečné chování a komunikace – komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi
- VZ-9-1-14 - vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní
vliv vrstevníků, médií, sekt, uplatpuje osvojené dovednosti komunikační obrany
proti manipulaci a agresi
- bezpečný pohyb v rizikovém prostředí
- VZ-9-1-14 - vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní
vliv vrstevníků, médií, sekt, uplatpuje osvojené dovednosti komunikační obrany
proti manipulaci a agresi
- nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií
- VZ-9-1-14 - vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní
vliv vrstevníků, médií, sekt, uplatpuje osvojené dovednosti komunikační obrany
proti manipulaci a agresi
- sebeochrana a vzájemná pomoc rizikových situacích a v situacích ohrožení
- VZ-9-1-14 - vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní
vliv vrstevníků, médií, sekt, uplatpuje osvojené dovednosti komunikační obrany
proti manipulaci a agresi
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
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Občansko-rodinná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
- znaky státu, typy a formy státu, státní občanství
- VO-9-4-01 - rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich
znaky
- složky státní moci, jejich orgány a instituce
- VO-9-4-02 - rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich
orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě
obcí, krajů a státu
- znaky demokratického způsobu rozhodování a řízení státu, politický pluralismus
- VO-9-4-03 - objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní
život občanů
- význam a formy voleb do zastupitelstev
- VO-9-4-04 - vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede
příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivpovat každodenní život občanů
- základní lidská práva, práva dítěte - jejich ochrana, Ústava ČR
- VO-9-4-05 - přiměřeně uplatpuje svá práva včetně práv spotřebitele a respektuje
práva a oprávněné zájmy druhých lidí
- vlastnictví, pracovní poměr, manželství
- VO-9-4-06 - objasní význam právní úpravy důležitých vztahů - vlastnictví, pracovní
poměr, manželství
- právo v každodenním životě - důležité právní vztahy a závazky z nich vyplývající
- VO-9-4-09 - rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede
příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování trestných činů
- obrana státu
- VO-9-4-02 - rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich
orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě
obcí, krajů a státu
- základní práva spotřebitele, styk s úřady
- VO-9-4-08 - dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a uvědomuje si
rizika jejich porušování
- VO-9-4-10 - rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede
jejich příklady
- VO-9-4-11 - diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání
- evropská integrace - podstata, význam, výhody, Evropská unie a ČR
- VO-9-5-01- popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede
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Občansko-rodinná výchova

9. ročník

- významné globální problémy
- globalizace – projevy
- úprava lidských práv a práv dětí v dokumentech, poškozování lidských práv,
šikana, diskriminace
- význam a funkce právního řádu, orgány právní ochrany občanů, soustava soudů

příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatpování
VO- 9-5-02 uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní
názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky
VO- 9-5-03 objasní souvislosti globálních a lokálních problémů
- VO-9-4-05 - posoudí význam ochrany lidských práv a svobod

- VO-9-4-09 - rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede
příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování trestných činů
- VO-9-4-11 - diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání
- publikování právních předpisů
- VO-9-4-07 - uvede příklady některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy přeprava, koupě, oprava či pronájem věci
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

5.11 Fyzika
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
2
Povinný

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

8

Fyzika
Člověk a příroda
Vzdělávací obsah předmětu fyzika vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda RVP ZV.

300

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Učíme se pro život
Název předmětu

Fyzika
V hodinách jsou využívány metody skupinové práce, samostatné práce, hry, výklad učitele, demonstrační
pokusy, práce se soupravami i různými pomůckami, práce na počítači.
Vyučovací předmět fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP, který žákovi umožpuje poznávání přírody
jako systému, chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy, uvědomování si užitečnosti
přírodovědných poznatků a jejich aplikaci v praktickém životě. Předmět rozvíjí dovednost žáků objektivně a
spolehlivě pozorovat, měřit, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty
ústně i písemně interpretovat.
Osvojením si základních fyzikálních pojmů, veličin a zákonitostí vede žáky k porozumění fyzikálním jevům a
procesům vyskytujícím se v přírodě, běžném životě i v technické či technologické praxi.
Předmět fyzika seznamuje žáky s možnostmi a perspektivami moderních technologií, učí žáky rozlišovat
příčiny fyzikálních dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat je, popř. ovlivpovat, a to hlavně v
souvislosti s řešením praktických problémů.
Výuka směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání základních fyzikálních pojmů a zákonitostí s
využíváním jednoduchých fyzikálních pokusů, řešení problémů a zdůvodpování správného jednání v
praktických situacích. Žáci si osvojí základních poznatky z vybraných okruhů učiva (látky a tělesa, pohyb
těles, síly, mechanické vlastnosti tekutin, energie, zvukové děje, elektromagnetické a světelné děje,
vesmír).
U žáků je vytvářena potřeba objevovat a vysvětlovat fyzikální jevy, zdůvodpovat vyvozené závěry a získané
poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů. Žáci získají a upevní si dovednosti pracovat
podle pravidel bezpečné práce při provádění fyzikálních pozorování, měření a experimentů.
Předmět fyzika úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověka příroda.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Žáci začínají s výukou v 6.ročníku a pokračují do 9.ročníku. V 6. - 9. ročníku se Fyzika učí 2 hodiny týdně.
předmětu (specifické informace o předmětu Předmět je zaměřen na rozvoj dovedností, znalostí i praktického uplatnění.
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
 Fyzika
Mezipředmětové vztahy







Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Matematika
Dějepis
Přírodopis
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Název předmětu

Fyzika







Chemie
Zeměpis
Tělesná výchova
Svět práce
Příprava pokrmů
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatpované na úrovni předmětu,
* učitel využívá postupy k podpoře rozvoje abstraktního a logického myšlení – využitím konkrétních
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové zjištěných údajů
kompetence žáků
* vede žáky k vytváření matematických postupů, které jsou využívány k řešení úloh ve fyzice
* vede žáky k stručnému vyjadřování pomocí matematických a fyzikálních symbolů
Kompetence k řešení problémů:
* učitel využívá postupy k vedení žáků k nalézání různých variant řešení a používání osvědčených postupů
k řešení podobných problémů
* zadává rozbory úloh, odhady výsledků, úlohy z praktického života
Kompetence komunikativní:
* využívá postupy k porozumění tabulkám, grafům, diagramům
* vede žáky ke komunikaci a spolupráci s ostatními
* ve výuce žáci využívá informačních prostředků
Kompetence pracovní:
* využívá postupy k práci se soupravami a různými fyzikálními pomůckami
* vyrábí s žáky vlastní pomůcky, pracuje na projektech, kde vede žáky k využívání různého materiálu dle
vlastního výběru.
Způsob hodnocení žáků
Hodnocení a klasifikace žáka učitelem zaujímá důležité místo mezi všemi hodnotícími činnostmi, ať už se
jedná o hodnocení v průběhu výchovně vzdělávacího procesu nebo souhrnně za určité konkrétní vzdělávací
období. Vyučující poskytuje žákovi nezbytnou zpětnou vazbu a pravdivý obraz o tom, s jakým úspěchem se
mu daří dosahovat dílčích konkretizovaných výstupů, které vedou ke klíčovým kompetencím. Výběr
vhodných forem a metod hodnocení žáka je na učiteli. Při výběru vhodné formy hodnocení by vyučující
neměl zapomínat na motivaci žáka k dalšímu učení s ohledem na jeho individuální vlohy a vlastnosti. Je
důležité, aby si zpětnou vazbu dovedli žáci brzy vytvářet i sami a naučili se vlastnímu kritickému
sebehodnocení a hodnocení svých spolužáků. Proto budou vyučující dávat prostor takovým formám
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Název předmětu

Fyzika
hodnocení všude, kde je to jen trochu možné.
Základem formálního hodnocení žáka je tradiční klasifikace v pětistuppové stupnici. Vyučující je při
klasifikaci povinen dodržovat platné právní předpisy a vnitřní normy školy (zejména vnitřní klasifikační řád),
které upravují pravidla pro klasifikaci. Souhrnné písemné slovní hodnocení může vyučující použít jen v
souladu s platnými právními předpisy nebo jako (velmi vhodný) „doplněk“ ke klasifikaci.
Hodnocení žáka vychází z posouzení míry dosažených očekávaných výstupů formulovaných v učebních
osnovách matematiky školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně
správné a prokazatelné.
Fyzika

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
- tělesa a látky
- vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek
- částicové složení látek
- měření délky

- měření objemu

- měření hmotnosti

6. ročník






Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- F-9-1-02 na příkladech rozliší pojmy těleso a látka
- F-9-1-02 rozhodne, která tělesa jsou z látky pevné, kapalné a plynné
- F-9-1-02 vyjmenuje základní vlastnosti látek pevných, kapalných a plynných
- F-9-1-02 vyjmenuje základní vlastnosti látek pevných, kapalných a plynných
- F-9-1-01 změří délku předmětu vhodně zvoleným měřidlem, objem tělesa
odměrným válcem a hmotnost tělesa na vahách
- F-9-1-01 vzájemně převádí běžně používané jednotky téže veličiny
- F-9-1-01 změří délku předmětu vhodně zvoleným měřidlem, objem tělesa
odměrným válcem a hmotnost tělesa na vahách
- F-9-1-01 vzájemně převádí běžně používané jednotky téže veličiny
- F-9-1-04 určí hustotu látky měřením hmotnosti a objemu tělesa a výpočtem
- F-9-1-04 vypočte hmotnost tělesa z jeho objemu a hustoty látky, ze které je
těleso
- F-9-1-01 změří délku předmětu vhodně zvoleným měřidlem, objem tělesa
odměrným válcem a hmotnost tělesa na vahách
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- hustota

- měření času

- měření teploty

- síla a její měření

- Elektrické vlastnosti látek
- elektrování těles
- dva druhy elektrického náboje
- vzájemné silové působení elektrovaných těles

6. ročník
- F-9-1-01 vzájemně převádí běžně používané jednotky téže veličiny
- F-9-1-04 určí hustotu látky měřením hmotnosti a objemu tělesa a výpočtem
- F-9-1-04 vypočte hmotnost tělesa z jeho objemu a hustoty látky, ze které je
těleso
- F-9-1-01 vzájemně převádí běžně používané jednotky téže veličiny
- F-9-1-04 určí hustotu látky měřením hmotnosti a objemu tělesa a výpočtem
- F-9-1-04 zjistí hustotu látky v tabulkách
- F-9-1-04 vypočte hmotnost tělesa z jeho objemu a hustoty látky, ze které je
těleso
- F-9-1-01 vzájemně převádí běžně používané jednotky téže veličiny
- F-9-1-01 odhadne a změří dobu trvání děje, např. pohybu kyvadla
- F-9-1-01 převádí údaje o čase v různých jednotkách
- F-9-1-01 vzájemně převádí běžně používané jednotky téže veličiny
- F-9-1-03 uvede příklady změny délky nebo objemu tělesa při změně teploty
- F-9-1-03 vysvětlí princip měření teploty teploměrem
- F-9-1-01 určí rozdíl teplot z naměřených hodnot
- F-9-1-01 změří změny teploty (kapaliny, vzduchu) s časem a zaznamená je
tabulkou a grafem
- F-9-1-01 vzájemně převádí běžně používané jednotky téže veličiny
- F-9-2-03 rozpozná, která dvě tělesa na sebe navzájem působí silou
- F-9-2-03 používá měřidlo síly a jednotku
- F-9-2-03 změří sílu (např.tahovou sílu ruky, gravitační sílu Země)
- F-9-2-03 určí gravitační sílu, jakou Země působí na těleso
- F-9-2-03 experimentem prokáže vzájemné přitahování a odpuzování
zelektrovaných těles a tento jev vysvětlí
- F-9-2-03 experimentem prokáže vzájemné přitahování a odpuzování
zelektrovaných těles a tento jev vysvětlí
- F-9-2-03 experimentem prokáže vzájemné přitahování a odpuzování
zelektrovaných těles a tento jev vysvětlí
- F-9-2-03 experimentem prokáže vzájemné přitahování a odpuzování
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- Magnetické vlastnosti látek
- působení magnetů
- magnetické pole magnetů
- magnetické pole Země
- Elektrický obvod

- sestavení elektrického obvodu

- vodiče a nevodiče elektrického proudu
- zahřívání vodiče při průchodu elektrického proudu
- magnetické pole elektrického proudu
- složitější elektrické obvody
- bezpečné chování při práci elektrickými přístroji a zařízeními

- gravitační pole, gravitační síla

6. ročník
zelektrovaných těles a tento jev vysvětlí
- F-9-2-03 experimentálně určí póly magnetu
- F-9-2-03 experimentálně určí póly magnetu
- F-9-2-03 načrtne průběh indukčních čar magnetu
- F-9-2-03 popíše magnetické pole Země a uvede příklad jeho využití
- F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický obvod
- F-9-6-01 správně používá schématické značky a umí zakreslit obvod
- F-9-6-01 schéma jednoduchého elektrického obvodu
- F-9-6-01 určí a pokusem si ověří podmínky vedení proudu obvodem
- F-9-6-01 experimentem porovná proud v různých částech jednoduchého i
rozvětveného obvodu
- F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický obvod
- F-9-6-01 správně používá schématické značky a umí zakreslit obvod
- F-9-6-01 schéma jednoduchého elektrického obvodu
- F-9-6-01 určí a pokusem si ověří podmínky vedení proudu obvodem
- F-9-6-01 experimentem porovná proud v různých částech jednoduchého i
rozvětveného obvodu
- F-9-6-01 určí a pokusem si ověří podmínky vedení proudu obvodem
- F-9-6-01 experimentem rozhodne, zda je látka vodič nebo izolant
- F-9-6-01 uvede příklady spotřebičů, které využívají tepelné účinky elektrického
proudu
- F-9-6-01 pokusem prokáže existenci magnetického pole kolem cívky a elektrickým
proudem a objasní alespop 1 příklad využití v praxi
- F-9-6-01 zapojí žárovky za sebou a vedle sebe
- F-9-6-01 dodržuje pravidla bezpečnosti práce s elektrickými zařízeními
- F-9-6-01 vysvětlí, jak postupovat při poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým
proudem
- F-9-2-03 určí gravitační sílu, jakou Země působí na těleso
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Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník






Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
- Pohyb tělesa
- F-9-2-01 rozhodne, zda se těleso vzhledem k jinému tělesu pohybuje nebo je v
klidu
- klid a pohyb tělesa
- F-9-2-01 rozhodne, zda se těleso vzhledem k jinému tělesu pohybuje nebo je v
klidu
- popis pohybu (trajektorie, dráha, čas)
- F-9-2-01 určí trajektorii konkrétního pohybu tělesa a rozhodne, zda je pohyb
přímočarý nebo křivočarý
- druhy pohybu
- F-9-2-01 určí trajektorii konkrétního pohybu tělesa a rozhodne, zda je pohyb
přímočarý nebo křivočarý
- F-9-2-01 rozliší rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb
- rychlost rovnoměrného pohybu
- F-9-2-01 rozliší rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb
- F-9-2-02 vyjmenuje jednotky rychlosti
- F-9-2-02 určí rychlost rovnoměrného pohybu
- dráha rovnoměrného pohybu (graf závislosti dráhy na čase rovnoměrného
- F-9-2-01 rozliší rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb
pohybu)
- F-9-2-02 vypočte dráhu rovnoměrného pohybu
- F-9-2-02 z grafu závislosti dráhy na čase určí rychlost rovnoměrného pohybu,
zjistí, kdy bylo těleso v daném místě a kde bylo v daném čase
- průměrná rychlost
- F-9-2-02 vyjmenuje jednotky rychlosti
- F-9-2-02 změří dráhu a dobu určitého pohybu a vypočte jeho průměrnou rychlost
- Síla.
- F-9-2-03 změří velikost síly siloměrem
- F-9-2-03 znázorní sílu
- F-9-2-03 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich
velikosti, směry a výslednici
- Skládání sil
- F-9-2-03 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich
velikosti, směry a výslednici
- vzájemné působení těles
- F-9-2-03 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich
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7. ročník

- síla a její měření
- síla a její znázornění
- výpočet gravitační síly Země
- skládání sil stejného a opačného směru
- rovnováha sil
- těžiště tělesa

- Posuvné účinky síly
- Pohybové zákony. Třecí síla
- zákon setrvačnosti

- posuvné účinky síly na těleso a jejich souvislost s velikostí působící síly a
hmotností tělesa (zákon síly)
- zákon vzájemného působení těles (zákon akce a reakce)
- tření

- Otáčivé účinky síly
- rovnováha sil na páce
- užití páky

velikosti, směry a výslednici
- F-9-2-03 rozhodne, zda dvě síly jsou v rovnováze
- F-9-2-03 změří velikost síly siloměrem
- F-9-2-03 znázorní sílu
- F-9-2- 03 Určí gravitační sílu, jakou Země působí na těleso o určité hmotnosti
- F-9-2-03 určí výslednici sil působících v jedné přímce
- F-9-2-03 rozhodne, zda dvě síly jsou v rovnováze
- F-9-2-03 odhadne polohu těžiště tělesa
- F-9-2-03 experimentem určí těžiště, např.desky, tyče
- F-9-2-03 rozhodne, zda je těleso v poloze stálé, volné nebo vratké
- F-9-2-03 vědomě spojuje sílu působící na těleso se změnou rychlosti tělesa
- F-9-2-03 vědomě spojuje sílu působící na těleso se změnou rychlosti tělesa
- F-9-2-03 zdůvodní, proč je v konkrétní situaci těleso v klidu nebo v pohybu
rovnoměrném přímočarém a určí síly působící na těleso, které jsou přitom v
rovnováze
- F-9-2-03 vědomě spojuje sílu působící na těleso se změnou rychlosti tělesa
- F-9-2-03 na příkladech ukáže, že silové působení je vždy vzájemné
- F-9-2-03 na modelu vysvětlí princip reaktivního motoru
- F-9-2-03 v jednoduchém případě změří velikost smykové třecí síly
- F-9-2-03 porovná velikost třecí síly působící mezi tělesy při různé velikosti síly,
drsnosti povrchu nebo velikosti stykových ploch
- F-9-2-03 uvede příklad klidové třecí síly
- F-9-2-03 rozhodne, zda je v dané situaci tření škodlivé nebo užitečné a navrhne
vhodný způsob jeho zmenšení nebo zvětšení
- F-9-2-03 experimentem nebo výpočtem určí sílu nebo rameno síly tak, aby se
páka dostala do rovnovážné polohy
- F-9-2-03 experimentem nebo výpočtem určí sílu nebo rameno síly tak, aby se
páka dostala do rovnovážné polohy
- F-9-2-03uvede příklady užité páky v praxi a objasní výhodnost použití páky v
daném případě
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- rovnováha na kladkách
- Deformační účinky síly
- tlaková síla
- tlak

- Mechanické vlastnosti kapalin
- přenos tlaku v kapalině (Pascalův zákon)
- hydraulická zařízení
- hydrostatický tlak

- vztlaková síla, Archimédův zákon
- potápění, plování, vznášení se těles v kapalině
- Mechanické vlastnosti plynů
- atmosférický tlak a jeho měření

- vztlaková síla na tělesa v plynech
- tlak plynu v uzavřené nádobě (přetlak, podtlak) a jeho měření

- F-9-2-03 určí podmínku rovnováhy na kladce pevné a volné
- F-9-2-03 uvede výhody využití pevné kladky
- F-9-2-03 předpoví, jak se změní deformační účinky síly při změně velikosti síly
nebo obsahu plochy na kterou působí
- F-9-2-03 porovná tlaky vyvolané různými silami
- F-9-2-03 určí tlak vyvolaný silou působící kolmo na určitou plochu
- F-9-2-03 porovná tlaky vyvolané různými silami
- F-9-2-03 určí tlak vyvolaný silou působící kolmo na určitou plochu
- F-9-2-03 navrhne, jak lze v praktické situaci tlak zvětšit nebo zmenšit
- F-9-3-01 předvede pokus nebo popíše jev, který ukazuje, že při stlačení kapaliny
nebo plynu vzroste tlak ve všech místech stejně
- F-9-3-01 předvede pokus nebo popíše jev, který ukazuje, že při stlačení kapaliny
nebo plynu vzroste tlak ve všech místech stejně
- F-9-3-01 vysvětlí na příkladu z praxe princip hydraulického zařízení
- F-9-3-01 porovná tlaky v různých hloubkách kapaliny, tlaky ve stejné hloubce
dvou různých kapalin
- F-9-3-01 určí výpočtem velikost hydrostatického tlaku při řešení konkrétních
problémů
- F-9-3-01 určí pokusem i výpočtem velikost vztlakové síly působí na těleso v
kapalině
- F-9-3-01 předpoví, zda se bude těleso v kapalině potápět, vznášet či plovat, uvede
příklady využití v praxi
- F-9-3-01 pokusem prokáže existenci atmosférického tlaku vzduchu a vysvětlí
příčiny jeho existence
- F-9-3-01 pokusem prokáže existenci atmosférického tlaku vzduchu a vysvětlí
příčiny jeho existence
- F-9-3-01 popíše způsob měření atmosférického tlaku (Torricelliho pokus, měřící
přístroje)
- F-9-3-01 uvede příklad využití vztlakové síly, ve vzduchu
- F-9-3-01 na základě pokusu rozhodne, zda je v nádobě přetlak nebo podtlak
plynu
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- Světelné jevy

- zdroje světla
- rychlost šíření světla ve vakuu a v různých prostředích
- přímočaré šíření světla
- měsíční fáze
- stín a zatmění Slunce a Měsíce
- zákon odrazu světla
- zobrazení rovinným, dutým a vypuklým zrcadlem

- lom světla
- čočky

- rozklad světla optickým hranolem

7. ročník
- F-9-6-05 rozliší zdroj světla a osvětlené těleso
- F-9-6-06 vysvětlí, proč a za jakých podmínek vzniká duha
- F-9-6-06 vysvětlí, čím je dána barva průhledného prostředí a čím barva
neprůhledných těles
- F-9-6-05 rozliší zdroj světla a osvětlené těleso
- F-9-6-05 uvede velikost rychlosti světla ve vakuu a porovná ji s rychlostí světla v
jiných prostředích
- F-9-6-05 vysvětlí vznik stínu a vznik zatmění Slunce a Měsíce
- F-9-6-05 objasní, proč na Zemi pozorujeme fáze Měsíce
- F-9-6-05 vysvětlí vznik stínu a vznik zatmění Slunce a Měsíce
- F-9-6-05 využívá zákon odrazu světla na rozhraní dvou prostředí k řešení
problémů a úloh a ke geometrické konstrukci obrazu rovinných zrcadlem
- F-9-6-05 pokusem rozhodne, které zrcadlo je duté a které je vypuklé
- F-9-6-05 pokusem najde ohnisko dutého zrcadla
- F-9-6-05 zobrazí daný předmět dutým zrcadlem v
- F-9-6-05 uvede příklady využití kulových zrcadel
- F-9-6-06 na příkladech ukáže, kdy dochází k lomu světla ke kolmici, a kdy k lomu
od kolmice uvede příklad úplného odrazu světla a objasní, kdy může nastat
- F-9-6-06 rozliší pokusem spojnou a rozptylnou čočku
- F-9-6-06 najde pokusem ohnisko spojky
- F-9-6-06 zobrazí předmět (např.okno nebo plamen svíčky) spojkou
- F-9-6-06 určí, jaký obraz vznikne při použití rozptylky
- F-9-6-06 vysvětlí a ukáže použití spojky jako lupy
- F-9-6-06 vysvětlí funkci čočky v lidském oku a s využitím poznatků z přírodopisu
objasní vznik vjemu obrazu pozorovaného předmětu
- F-9-6-06 popíše vadu krátkozrakého oka a dalekozrakého oka a vysvětlí jejich
korekci brýlemi
- F-9-6-06 dokáže pokusem, že sluneční světlo je složeno z barevných světel
- F-9-6-06 vysvětlí, proč a za jakých podmínek vzniká duha
- F-9-6-06 vysvětlí, čím je dána barva průhledného prostředí a čím barva
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7. ročník
neprůhledných těles

Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
- práce

- výkon
- účinnost
- polohová energie

- pohybová energie

- přeměna polohové a pohybové energie
- Vnitřní energie

8. ročník






Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- F-9-4-01 rozhodne, zda se koná práce a které těleso koná práci
- F-9-4-01 vypočítá práci v případě, že síla má stejný směr jako dráha
- F-9-4-01 předvede vykonání práce o velikosti přibližně 1 J
- F-9-4-01 určí výkon z práce a času
- F-9-4-01 popíše rozdíl mezi příkonem a výkonem
- F-9-4-02 na příkladech ukáže, že pohybová a polohová energie se projevuje
schopností tělesa konat práci
-F-9-4-02 vyjmenuje, na kterých vlastnostech tělesa závisí jeho polohová a
pohybová energie
- F-9-4-02 v jednoduchým příkladech určí velikost polohové a pohybové energie
tělesa
- F-9-4-02 na příkladech ukáže, že pohybová a polohová energie se projevuje
schopností tělesa konat práci
-F-9-4-02 vyjmenuje, na kterých vlastnostech tělesa závisí jeho polohová a
pohybová energie
- F-9-4-02 v jednoduchým příkladech určí velikost polohové a pohybové energie
tělesa
- F-9-4-02 na jednoduchých příkladech popíše vzájemnou přeměnu polohové a
pohybové energie
- F-9-1-02 popíše, jak teplota tělesa souvisí s rychlostí neuspořádaného pohybu
částic tělesa uvede příklady jevů nebo provede pokusy, které to dokazují
- F-9-4-01 objasní vnitřní energii tělesa
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- Teplo
- částicové složení látek

- změna vnitřní energie

- změna vnitřní energie konáním práce
- změna vnitřní energie při tepelnou výměnou
- určení tepla přijatého nebo odevzdaného při tepelné výměně (bez změny
skupenství)
- tepelná výměna prouděním
- tepelná výměna zářením
- využití energie slunečního záření
- Změny skupenství látek

- tání a tuhnutí
- vypařování
- var
- kapalnění
- pístové spalovací motory

- F-9-4-01 objasní vnitřní energii tělesa
- F-9-4-01 rozlišuje a správně používá pojmy teplo a teplota
- F-9-1-02 uvede příklady jevů, které dokazují, že se částice látek neustále pohybují
a vzájemně na sebe působí
- F-9-1-02 popíše, jak teplota tělesa souvisí s rychlostí neuspořádaného pohybu
částic tělesa uvede příklady jevů nebo provede pokusy, které to dokazují
- F-9-1-02 popíše, jak teplota tělesa souvisí s rychlostí neuspořádaného pohybu
částic tělesa uvede příklady jevů nebo provede pokusy, které to dokazují
- F-9-4-01 objasní vnitřní energii tělesa
- F-9-4-01 předvede pokusy na změnu vnitřní energie tělesa
- F-9-4-01 předvede pokusy na změnu vnitřní energie tělesa
- F-9-4-01 předvede pokusy na změnu vnitřní energie tělesa
- F-9-4-02 určí teplo přijaté nebo odevzdané tělesem při tepelné výměně
- F-9-4-02 v konkrétních příkladech rozhodne, zda tepelná výměna probíhá
vedením, prouděním nebo zářením
- F-9-4-02 v konkrétních příkladech rozhodne, zda tepelná výměna probíhá
vedením, prouděním nebo zářením
- F-9-4-02 v konkrétních příkladech rozhodne, zda tepelná výměna probíhá
vedením, prouděním nebo zářením
- F-9-4-02 uvede příklady změn skupenství
- F-9-4-02 objasní, zda se při dané změně teplo pohlcuje nebo uvolpuje
- F-9-4-02 objasní jev anomálie vody
- F-9-4-02 uvede konkrétní případy, jak dochází ke skupenským přeměnám při
změně tlaku
- F-9-4-02 z Tabulek nalezne teploty tání látek a rozhodne, v jakém skupenství je
těleso z dané látky při určité teplotě,
- F-9-4-02 objasní rozdíl mezi vypařováním a varem
- F-9-4-02 objasní rozdíl mezi vypařováním a varem
- F-9-4-02 vysvětlí vznik mlhy, jinovatky a oblaků
- F-9-4-02 popíše základní součásti spalovacích motorů
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- Elektrický náboj

- Elektrické pole

- elektrování těles třením

- vodič a izolanty v elektrickém poli

- siločáry elektrického pole
- Elektrický proud

o elektrický proud v kovech a vodných roztocích solí a kyselin

o vodivost plynů
o měření elektrického proudu
o měření elektrického napětí
o zdroje elektrického napětí
o Ohmův zákon
o elektrický odpor

8. ročník
- F-9-4-02 popíše činnost čtyřdobých motorů
- F-9-6-03 vysvětlí elektrování těles vzájemným třením
- F-9-6-03 rozhodne, zda se budou dvě elektricky nabitá tělesa přitahovat nebo
odpuzovat
- F-9-6-03 vysvětlí elektrování těles vzájemným třením
- F-9-6-03 rozhodne, zda se budou dvě elektricky nabitá tělesa přitahovat nebo
odpuzovat
- F-9-6-03 vysvětlí elektrování těles vzájemným třením
- F-9-6-03 rozhodne, zda se budou dvě elektricky nabitá tělesa přitahovat nebo
odpuzovat
- F-9-6-03 ukáže pokusem a vysvětlí, proč se k elektrovanému tělesu přitahují
nenabitá tělesa z izolantu (polarizace izolantu i nenabitá vodivá tělesa
(elektrostatická indukce)
- F-9-6-03 znázorní siločáry elektrického pole
- F-9-6-01 objasní podstatu elektrického proudu v kovových vodičích, elektrolytech
a plynech
- F-9-6-01 sestaví podle schématu elektrický obvod a analyzuje schéma reálného
obvodu
- F-9-6-01 objasní podstatu elektrického proudu v kovových vodičích, elektrolytech
a plynech
- F-9-6-01 vyjmenuje elektrochemické zdroje napětí
- F-9-6-01 popíše části monočlánku
- F-9-6-01 objasní podstatu elektrického proudu v kovových vodičích, elektrolytech
a plynech
- F-9-6-02 změří elektrický proud v daném místě elektrického obvodu
- F-9-6-02 změří napětí mezi dvěma místy elektrického obvodu
- F-9-6-01 vyjmenuje elektrochemické zdroje napětí
- F-9-6-01 popíše části monočlánku
- F-9-6-04 porovná odpor dvou kovových vodičů, které se liší jen průřezem, délkou
nebo materiálem
- F-9-6-04 popíše, jak se mění odpor kovového vodiče s teplotou
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o závislost odporu na vlastnostech vodiče
o výsledný odpor rezistorů zapojených za sebou a vedle sebe

o regulace hodnoty proudu reostatem
o reostat jako dělič napětí
o elektrická práce

o elektrická energie

o výkon elektrického proudu

- Zvukové jevy
- zdroje zvuku

- šíření zvuku prostředím
- rychlost šíření zvuku
- ucho jako přijímač zvuku
- odraz zvuku ozvěna
- ochrana před nadměrným hlukem

8. ročník
- F-9-6-04 popíše, jak se mění odpor kovového vodiče s teplotou
- F-9-6-01 podle schématu i reálné situace rozpozná zapojení dvou spotřebičů za
sebou a vedle sebe
- F-9-6-01 určí výsledný odpor spotřebičů zapojených za sebou a vedle sebe
- F-9-6-01 použije reostat k regulaci proudu nebo jako dělič napětí v obvodu
- F-9-6-01 použije reostat k regulaci proudu nebo jako dělič napětí v obvodu
- F-9-6-01 určí elektrickou práci vykonanou za určitou dobu pro daný proud a
napětí nebo určí elektrickou práci z elektrického příkonu spotřebiče a doby
průchodu elektrického proudu
- F-9-6-01 převede elektrickou práci z kWh na J a naopak
- F-9-6-01 převede elektrickou práci z kWh na J a naopak
- F-9-6-01 porovná elektrickou energii spotřebovanou různými domácími spotřebiči
za určitou dobu a odhadne cenu, kterou za tuto energii zaplatí
- F-9-6-01 navrhne možné úspory elektrické energie v domě i ve škole
- F-9-6-01 určí výkon elektrického proudu ve vodiči, mezi jehož konci je dané
napětí
- F-9-6-01 ze štítků vyhledá příkony některých spotřebičů v domácnosti
- F-9-6-01 navrhne možné úspory elektrické energie v domě i ve škole
- F-9-5-01 určí ve svém okolí, popř. u některých hudebních nástrojů, co je zdrojem
zvuku
- F-9-5-01 určí ve svém okolí, popř. u některých hudebních nástrojů, co je zdrojem
zvuku
- F-9-5-02 umí kvalitativně porovnat zdroje zvuku podle hlasitosti a rozhodnout,
který je zdraví škodlivý, např. hlasitá hudba
- F-9-5-01 vysvětlí, proč nezbytnou podmínkou šíření zvuku je látkové prostředí
- F-9-5-01 uvede příklady dokazující, že rychlost zvuku závisí na prostředí, v němž se
zvuk šíří
- F-9-5-01 popíše, jak přijímáme zvuk uchem
- F-9-5-01 uvede příklady dokazující, že rychlost zvuku závisí na prostředí, v němž se
zvuk šíří
- F-9-5-02 umí kvalitativně porovnat zdroje zvuku podle hlasitosti a rozhodnout,
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8. ročník
který je zdraví škodlivý, např. hlasitá hudba
- F-9-5-02 navrhne možnosti, jak zmenšit škodlivý vliv nadměrně hlasitého zvuku na
člověka
- F-9-3-01 objasní význam předpovědi počasí pro různé obory lidské činnosti
- F-9-3-01 popíše základní měření na jednoduché meteorologické stanici
- F-9-3-01 vyhledává informace o počasí a hledá základná meteorologické prvky
- F-9-3-01 objasní význam předpovědi počasí pro různé obory lidské činnosti
- F-9-3-01 popíše základní měření na jednoduché meteorologické stanici
- F-9-3-01 vyhledává informace o počasí a hledá základná meteorologické prvky
- F-9-4-02 uvede hlavní látky, které znečišťují ovzduší, jejich zdroje a dopad na
životní prostředí
- F-9-3-01 objasní význam předpovědi počasí pro různé obory lidské činnosti
- F-9-3-01 popíše základní měření na jednoduché meteorologické stanici
- F-9-4-02 uvede hlavní látky, které znečišťují ovzduší, jejich zdroje a dopad na
životní prostředí
- F-9-4-02 vysvětlí příčinu vzniku ozonové díry a skleníkového efektu

- Počasí kolem nás

- meteorologie

- atmosféra Země
- základní meteorologické jevy a jejich měření
- problémy znečišťování atmosféry

Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
- Magnetické pole vodiče s elektrickým proudem
- magnetické pole cívky s proudem
- elektromagnet

9. ročník






Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- F-9-6-04 prokáže pokusem existenci magnetického pole kolem cívky s elektrickým
proudem
- F-9-6-04 prokáže pokusem existenci magnetického pole kolem cívky s elektrickým
proudem
- F-9-6-04 předvede pokusem vznik indukovaného proudu v cívce a ukáže, na čem
závisí jeho hodnota a směr
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- působení magnetického pole na cívku s proudem
- elektromotor
- elektromagnetická indukce
- Střídavý proud

- vznik střídavého proudu
- alternátor
- měření střídavého proudu a střídavého napětí
- transformátory

- rozvodná elektrická síť
- Vedení elektrického proudu
o elektrické vodiče a izolanty
o elektrický proud v kovových vodičích
o elektrický proud v kapalinách

o elektrický proud v plynech

9. ročník
- F-9-6-04 prokáže pokusem existenci magnetického pole kolem cívky s elektrickým
proudem
- F-9-6-04 vysvětlí princip činnosti stejnosměrného elektromotoru a jeho využití v
praxi
- F-9-6-04 předvede pokusem vznik indukovaného proudu v cívce a ukáže, na čem
závisí jeho hodnota a směr
- F-9-6-04 předvede pokusem vznik indukovaného proudu v cívce a ukáže, na čem
závisí jeho hodnota a směr
- F-9-6-02 objasní vznik střídavého proudu při otáčení magnetu v blízkosti cívky
nebo otáčení cívky v magnetickém poli
- F-9-6-02 z konkrétního grafu časového průběhu střídavého proudu (nebo napětí)
určí periodu střídavého proudu (napětí) a kmitočet střídavého proudu (napětí)
- F-9-6-02 objasní vznik střídavého proudu při otáčení magnetu v blízkosti cívky
nebo otáčení cívky v magnetickém poli
- F-9-6-02 objasní princip činnosti alternátoru a popíše, jaké v něm probíhají
přeměny energie
- F-9-6-02 zvolí vhodné měřidlo a změří střídavý proud a napětí
- F-9-4-04 určí transformační poměr transformátoru, uvede příklady praktického
využití transformace dolů a transformace nahoru
- F-9-4-04 popíše a zdůvodní využití transformátoru v rozvodné síti
- F-9-4-04 popíše a zdůvodní využití transformátoru v rozvodné síti
- F-9-6-03 uvede příklady vedení elektrického proudu v kapalině a v plynu
- F-9-6-03 uvede příklady vedení elektrického proudu v kapalině a v plynu
- F-9-6-03 objasní mechanismus vedení elektrického proudu v kovech, v
elektrolytech, v plynech a v polovodičích
- F-9-6-03 uvede příklady vedení elektrického proudu v kapalině a v plynu
- F-9-6-03 objasní mechanismus vedení elektrického proudu v kovech, v
elektrolytech, v plynech a v polovodičích
- F-9-6-03 uvede příklady vedení elektrického proudu v kapalině a v plynu
- F-9-6-03 objasní mechanismus vedení elektrického proudu v kovech, v
elektrolytech, v plynech a v polovodičích
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o elektrický proud v polovodičích
- Bezpečné zacházení s elektrickými zařízeními

- elektrické spotřebiče v domácnosti

- ochrana před úrazem elektrickým proudem

9. ročník
- F-9-6-03 popíše podstatu blesku a objasní způsoby ochrany před bleskem
- F-9-6-03 vysvětlí vznik elektrického oblouku
- F-9-6-03 objasní mechanismus vedení elektrického proudu v kovech, v
elektrolytech, v plynech a v polovodičích
- F-9-6-03 pokusem prokáže, že lidské tělo vede elektrický proud a objasní důsledek
této skutečnosti pro pravidla bezpečnosti při zacházení s elektrickými zařízeními
- F-9-6-03 popíše podstatu blesku a objasní způsoby ochrany před bleskem
- F-9-6-03 popíše konkrétní důvody nebezpečí v situacích znázorněných obrázkem
nebo popsaných slovně
- F-9-6-03 ukáže v zásuvce kolík a vysvětlí, proč je spojen s ochranným uzemněným
nulovacím vodičem
- F-9-6-03 uvede příklad, jak může vzniknout zkrat v domácnosti, objasní v čem je
nebezpečí zkratu a čím mu lze předcházet
- F-9-6-03 vysvětlí, proč je životu nebezpečné dotknout se vodivých částí zdířek
zásuvky
- F-9-6-03 řídí se základními pravidly pro bezpečné zacházení s elektrickými
zařízeními
- F-9-6-03 vysvětlí význam uzemnění u domácích spotřebičů, např. u pračky
- F-9-6-03 popíše konkrétní důvody nebezpečí v situacích znázorněných obrázkem
nebo popsaných slovně
- F-9-6-03 ukáže v zásuvce kolík a vysvětlí, proč je spojen s ochranným uzemněným
nulovacím vodičem
- F-9-6-03 uvede příklad, jak může vzniknout zkrat v domácnosti, objasní v čem je
nebezpečí zkratu a čím mu lze předcházet
- F-9-6-03 vysvětlí, proč je životu nebezpečné dotknout se vodivých částí zdířek
zásuvky
- F-9-6-03 řídí se základními pravidly pro bezpečné zacházení s elektrickými
zařízeními
- F-9-6-03 vysvětlí význam uzemnění u domácích spotřebičů, např. u pračky
- F-9-6-03 popíše konkrétní důvody nebezpečí v situacích znázorněných obrázkem
nebo popsaných slovně
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- Jaderná energie

- atom
- atomová jádra
- izotopy a nuklidy
- radioaktivita (přirozená, umělá)

- využití jaderného záření

- řetězová jaderná reakce

- jaderný reaktor

9. ročník
- F-9-6-03 ukáže v zásuvce kolík a vysvětlí, proč je spojen s ochranným uzemněným
nulovacím vodičem
- F-9-6-03 uvede příklad, jak může vzniknout zkrat v domácnosti, objasní v čem je
nebezpečí zkratu a čím mu lze předcházet
- F-9-6-03 vysvětlí, proč je životu nebezpečné dotknout se vodivých částí zdířek
zásuvky
- F-9-6-03 řídí se základními pravidly pro bezpečné zacházení s elektrickými
zařízeními
- F-9-4-02 uvede a objasní příklady využití radionuklidů
- F-9-4-02 popíše řetězovou jadernou reakci a objasní nebezpečí jejího zneužití v
jaderných zbraních i možnosti využití v jaderných reaktorech a v jaderných
elektrárnách
- F-9-4-02 popíše historii jaderné energetiky a uvede argumenty pro i proti jejímu
dalšímu rozvíjení v naší republice
- F-9-4-02 s využitím poznatků z chemie popíše základní stavební částice atomu
- F-9-4-02 popíše složení jádra atomu
- F-9-4-02 popíše složení jádra atomu
- F-9-4-02 na příkladu objasní, co je izotop a nuklid
- F-9-4-02 uvede tři základní druhy radioaktivního záření, objasní jejich podstatu a
porovná jejich vlastnosti
- F-9-4-02 uvede a objasní příklady využití radionuklidů
- F-9-4-02 uvede a objasní příklady využití radionuklidů
- F-9-4-02 vysvětlí, k jakým přeměnám energie dochází v jaderné elektrárně a
porovná je s přeměnami v tepelné a vodní elektrárně
- F-9-4-02 popíše řetězovou jadernou reakci a objasní nebezpečí jejího zneužití v
jaderných zbraních i možnosti využití v jaderných reaktorech a v jaderných
elektrárnách
- F-9-4-02 popíše řetězovou jadernou reakci a objasní nebezpečí jejího zneužití v
jaderných zbraních i možnosti využití v jaderných reaktorech a v jaderných
elektrárnách
- F-9-4-02 vysvětlí, k jakým přeměnám energie dochází v jaderné elektrárně a
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- jaderná energetika

- ochrana před zářením
- Čočky. Optické přístroje
- čočky

- optické vlastnosti oka
- lupa a mikroskop
- dalekohledy
- Země a vesmír

- vznik a vývoj vesmíru

9. ročník
porovná je s přeměnami v tepelné a vodní elektrárně
- F-9-4-02 popíše historii jaderné energetiky a uvede argumenty pro i proti jejímu
dalšímu rozvíjení v naší republice
- F-9-4-02 popíše řetězovou jadernou reakci a objasní nebezpečí jejího zneužití v
jaderných zbraních i možnosti využití v jaderných reaktorech a v jaderných
elektrárnách
- F-9-4-02 vysvětlí, k jakým přeměnám energie dochází v jaderné elektrárně a
porovná je s přeměnami v tepelné a vodní elektrárně
- F-9-4-02 porovná výhody a nevýhody uvedených tří typů elektráren, alternativní
zdroje energie
- F-9-4-02 popíše historii jaderné energetiky a uvede argumenty pro i proti jejímu
dalšímu rozvíjení v naší republice
- F-9-4-02 popíše možnosti ochrany před jaderným zářením
- F-9-6-06 rozliší pokusem spojnou a rozptylnou čočku
- F-9-6-06 rozliší pokusem spojnou a rozptylnou čočku
- F-9-6-06 zobrazí předmět spojkou
- F-9-6-06 vysvětlí a ukáže použití spojky jako lupy
- F-9-6-06 vysvětlí funkci čočky v lidském oku
- F-9-6-06 popíše vadu krátkozrakého a dalekozrakého oka
- F-9-6-06 vysvětlí a ukáže použití spojky jako lupy
- F-9-6-06 uvede příklady využití mikroskopu a dalekohledu
- F-9-6-06 uvede příklady využití mikroskopu a dalekohledu
- F-9-7-01 popíše, z čeho se skládá sluneční soustava
- F-9-7-01 popíše, jaká síla způsobuje pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet
kolem planet
- F-9-7-01 vyjmenuje planety podle jejich vzrůstající vzdálenosti od Slunce
- F-9-7-01 vysvětlí hlavní rozdíly mezi planetou a hvězdou
- F-9-7-01 porovná poznatky získané v zeměpise s podrobnějšími informacemi o
jednotlivých planetách, Slunci a Měsíci v literatuře nebo na internetu, připraví o
nich samostatně nebo ve skupině přehlednou informaci
- F-9-7-01 popíše, jaká síla způsobuje pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet

318

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Učíme se pro život
Fyzika

9. ročník

- zajímavé vesmírné objekty – mlhoviny, galaxie, hvězdy, souhvězdí

- naše Galaxie

- kosmonautika
obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie

kolem planet
- F-9-7-01 porovná poznatky získané v zeměpise s podrobnějšími informacemi o
jednotlivých planetách, Slunci a Měsíci v literatuře nebo na internetu, připraví o
nich samostatně nebo ve skupině přehlednou informaci
- F-9-7-01 vyjmenuje planety podle jejich vzrůstající vzdálenosti od Slunce
- F-9-7-01 vysvětlí hlavní rozdíly mezi planetou a hvězdou
- F-9-7-01 porovná poznatky získané v zeměpise s podrobnějšími informacemi o
jednotlivých planetách, Slunci a Měsíci v literatuře nebo na internetu, připraví o
nich samostatně nebo ve skupině přehlednou informaci
- F-9-7-01 porovná poznatky získané v zeměpise s podrobnějšími informacemi o
jednotlivých planetách, Slunci a Měsíci v literatuře nebo na internetu, připraví o
nich samostatně nebo ve skupině přehlednou informaci
- F-9-7-01 má přehled o základních historických krocích v kosmonautice
F-9-4-02 rozliší obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie

5.12 Chemie
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
0

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

4

Chemie
Člověk a příroda
Vyučovací předmět Chemie vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda vymezeného v RVP ZV a
navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která na elementární úrovni přibližuje přírodovědné
poznávání žákům 1. stupně základního vzdělávání.
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Chemie
Při studiu přírody specifickými poznávacími metodami si žáci osvojují i důležité dovednosti. Jedná se
především o rozvíjení dovednosti soustavně objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit,
vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat
z nich závěry.
Učivo navazuje na vědomosti z praktického každodenního života, neboť řadu chemických dějů již žáci znají.
Nezbytným poznávacím postupem je v chemii pozorování a pokus. Při sledování výukových programů
(video, IT) se žáci seznamují zejména s takovými pokusy, které nelze předvést přímo, neboť jsou velmi
nebezpečné.
Praktické dovednosti žáci získávají během laboratorních cvičení. Zde si také ověřují platnost teoretických
poznatků. Učí se dodržovat zásady bezpečnosti práce.
Při chemických výpočtech se žáci učí technicky myslet, orientovat se v tabulkách, vybírat správné číselné
hodnoty charakteristik prvků. Využitím praktických znalostí z matematiky získávají správné
výsledky. Logické myšlení žáka se rozvíjí především při tvorbě názvosloví sloučenin, doplpováním textu a
motivačními hrami. Během školního roku jsou žáci zapojováni do nejrůznějších projektů se vztahem k
probíranému učivu. Při práci na projektech se žáci podrobněji seznamují s danou problematikou.
Vyhledávají si ve všech dostupných médiích informace, které dávají do nových souvislostí a především se
učí kooperaci a vystupování na veřejnosti.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět chemie je vyučován dle základního učebního plánu. V 8. i v 9. ročníku je týdenní dotace
předmětu (specifické informace o předmětu stanovená na 2 hodiny.
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
 Chemie
Mezipředmětové vztahy






Matematika
Fyzika
Občansko-rodinná výchova
Přírodopis
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatpované na úrovni předmětu,
* učí žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové * zpracovávat informace z hlediska důležitosti i objektivity a využívat je k dalšímu učení
kompetence žáků
* vede žáky k pozorování vlastností látek a jejich přeměn ve škole i v běžném životě
* využívá různé aktivizující metody, které přibližují základní poznatky z chemie a její využívání v životě
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Chemie
člověka
* učí organizování a plánování vlastní činnosti v závislosti na termínu odevzdání své práce
* učitel vede žáky k posuzování věrohodnosti mediálních informací a k jejich dalšímu zpracování z hlediska
důležitosti i objektivity
* tyto informace dále využívá k dalšímu učení chemie
učitel vede žáky k poznávání souvislostí zkoumání v chemii a v ostatních přírodních vědách
Kompetence k řešení problémů:
* učitel žákům předkládá náměty k samostatnému uvažování a k řešení problémů souvisejících s
bezpečným užíváním chemických látek
* vede žáky k porovnávání odborných názorů, mediálních tvrzení a vlastních praktických zkušeností s
významem chemie v běžném životě člověka
* učí žáky formulovat problémy při svém chemickém vzdělávání
* vede žáky k hledání, navrhování či používání různých informací i metod řešení
* učí žáky porovnávat irůzná řešení
* přecházet od smyslového poznávání k poznávání založenému na pojmech, prvcích a modelech a chápat
vzájemné souvislosti přírodních jevů
* vede žáky k potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, správně tyto
otázky formulovat a hledat na ně adekvátní odpověď
Kompetence komunikativní:
* učitel vede žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci
* učí žáky stručně a přehledně sdělovat výsledky svých pozorování, experimentů i běžných úkolů (ústně i
písemně)
* učí je obhajovat výsledky své práce i svůj názor na řešení problémů
* přijmout kritiku a poučit se z ní
* vede žáky k využívání všech dostupných informačních a komunikačních medií
* vede žáky k správnému používání odborných termínů
Kompetence sociální a personální:
* učitel vede žáky k vzájemné pomoci v učení
* během výuky učitel stanovuje jasná pravidla, která zohledpuje při hodnocení
* tímto podporuje kreativitu i soutěživost
* vede žáky k osvojování dovedností kooperace a společného hledání optimálních řešení problémů
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Chemie
* učí žáky porozumět myšlenkám druhých
* zdokonaluje žáky v plynulém a kultivovaném ústním projevu
* vede žáky k obhajování vlastních názorů na určitý stav nebo chystanou změnu
Kompetence občanské:
* vede žáky k zodpovědné práci s chemickými látkami v rámci laboratorního cvičení i v běžném životě
* učí je odpovědnosti za zachování životního prostředí
* zapojuje žáky do aktivit směřujících k šetrnému chování k vlastnímu zdraví i zdraví ostatních lidí
* osvojuje žákům zásady občanského chování při úniku nebezpečných látek
* učitel vede žáky k uvažování a jednání, které preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi,
včetně co nejširšího využívání obnovitelných zdrojů
Kompetence pracovní:
* učitel vede žáky k správnému zacházení s laboratorní technikou a pomůckami
* učí zásadám bezpečné práce a ochrany zdraví při práci
* učí žáky optimálně plánovat, provádět pozorování a experimenty a získaná data zpracovávat a
vyhodnocovat
Hodnocení a klasifikace žáka učitelem zaujímá důležité místo mezi všemi hodnotícími činnostmi, ať už se
jedná o hodnocení v průběhu výchovně vzdělávacího procesu nebo souhrnně za určité konkrétní vzdělávací
období. Vyučující poskytuje žákovi nezbytnou zpětnou vazbu a pravdivý obraz o tom, s jakým úspěchem se
mu daří dosahovat dílčích konkretizovaných výstupů, které vedou ke klíčovým kompetencím. Výběr
vhodných forem a metod hodnocení žáka je na učiteli. Při výběru vhodné formy hodnocení by vyučující
neměl zapomínat na motivaci žáka k dalšímu učení s ohledem na jeho individuální vlohy a vlastnosti. Je
důležité, aby si zpětnou vazbu dovedli žáci brzy vytvářet i sami a naučili se vlastnímu kritickému
sebehodnocení a hodnocení svých spolužáků. Proto budou vyučující dávat prostor takovým formám
hodnocení všude, kde je to jen trochu možné.
Základem formálního hodnocení žáka je tradiční klasifikace v pětistuppové stupnici. Vyučující je při
klasifikaci povinen dodržovat platné právní předpisy a vnitřní normy školy (zejména vnitřní klasifikační řád),
které upravují pravidla pro klasifikaci. Souhrnné písemné slovní hodnocení může vyučující použít jen v
souladu s platnými právními předpisy nebo jako (velmi vhodný) „doplněk“ ke klasifikaci.
Hodnocení žáka vychází z posouzení míry dosažených očekávaných výstupů formulovaných v učebních
osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné,
odborně správné a prokazatelné.
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Název předmětu

Chemie

Chemie
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
vlastnosti látek – hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost; vliv atmosféry CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek
na vlastnosti a stav látek
zásady bezpečné práce ve školní pracovně i v běžném životě
CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými, dostupnými a běžně používanými látkami
a hodnotí jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se
kterými zatím pracovat nesmí
nebezpečné látky a přípravky: R – věty, S – věty, varovné značky a jejich význam
CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými, dostupnými a běžně používanými látkami
a hodnotí jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se
kterými zatím pracovat nesmí
směsi – různorodé, stejnorodé
CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky
hmotnostní zlomek a koncentrace složek roztoku; koncentrovanější, zředěnější,
CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení
nasycený a nenasycený roztok
oddělování složek směsí – usazování, filtrace, destilace, krystalizace, sublimace
CH-9-2-03 navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o známém
složení; uvede příklady oddělování složek v praxi
voda – pitná, destilovaná, odpadní; výroba pitné vody; čistota vody
CH-9-2-04 rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich použití a výskytu, uvede
zdroje znečišťování vody a vzduchu ve svém nejbližším okolí
vzduch – složení, čistota ovzduší, ozonová vrstva
CH-9-2-04 rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich použití a výskytu, uvede
zdroje znečišťování vody a vzduchu ve svém nejbližším okolí
částicové složení látek – molekuly, atomy, jádro atomu, protony, neutrony,
CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech
elektronový obal a jeho změny v chemických reakcích, elektrony
prvky – názvy, značky, vlastnosti a použití vybraných prvků, skupiny a periody v
CH-9-3-02 orientuje se v periodické soustavě chemických prvků; rozpozná vybrané
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8. ročník

periodické soustavě chemických prvků, protonové číslo
chemické sloučeniny – chemická vazba, názvosloví jednoduchých anorganických a
organických sloučenin
vlastnosti nejdůležitějších kovů a nekovů

kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti
CH-9-3-02 orientuje se v periodické soustavě chemických prvků; rozpozná vybrané
kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti
CH-9-3-02 orientuje se v periodické soustavě chemických prvků; rozpozná vybrané
kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti
chemické reakce – zákon zachování hmotnosti, chemické rovnice, látkové
CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí; uvede příklady
množství, molární hmotnost
prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání
faktory ovlivpující rychlost chemických reakcí – teplota, plošný obsah povrchu
CH-9-4-02 aplikuje poznatky o faktorech ovlivpujících průběh chemických reakcí v
výchozích látek, katalýza
praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu
oxidy – názvosloví, vlastnosti a použití prakticky významných oxidů
CH-9-5-01 porovnává vlastnosti a použití vybraných, prakticky významných, oxidů,
kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní
prostředí
kyseliny a hydroxidy – vzorce, názvy, vlastnosti a použití prakticky významných
CH-9-5-01 porovnává vlastnosti a použití vybraných, prakticky významných, oxidů,
kyselin a hydroxidů
kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní
prostředí
CH-9-5-02 orientuje se na stupnici pH; změří reakci roztoku univerzálním
indikátorovým papírkem a uvede příklady uplatpování neutralizace v praxi
soli kyslíkaté a nekyslíkaté
CH-9-5-01 porovnává vlastnosti a použití vybraných, prakticky významných, oxidů,
kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní
prostředí
použití vybraných solí, oxidační číslo, názvosloví, vlastnosti
CH-9-5-01 porovnává vlastnosti a použití vybraných, prakticky významných, oxidů,
kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní
prostředí
halogenidy – názvosloví, použití a vlastnosti vybraných prakticky významných
CH-9-5-01 porovnává vlastnosti a použití vybraných, prakticky významných, oxidů,
halogenidů
kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní
prostředí
kyselost a zásaditost roztoků
CH-9-3-02 orientuje se v periodické soustavě chemických prvků; rozpozná vybrané
kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti
CH-9-5-02 orientuje se na stupnici pH; změří reakci roztoku univerzálním
indikátorovým papírkem a uvede příklady uplatpování neutralizace v praxi
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Chemie
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
redoxní reakce – podstata, využití v praxi
CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí; uvede příklady
prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání
uhlovodíky – příklady významných alkanů, alkenů, alkinů a arenů v praxi
CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky; uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití
paliva – ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva
CH-9-6-02 zhodnotí používání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů energie
a uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy
deriváty uhlovodíků – příklady významných alkoholů a karboxylových kyselin v
CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a
praxi
použití
přírodní látky – zdroje, vlastnosti a příklady funkcí bílkovin, tuků, sacharidů a
CH-9-6-04 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitamínů
vitamínů v lidském těle
přírodní látky
CH-9-6-04 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitamínů
zdravá výživa
CH-9-6-04 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitamínů
chemický průmysl v ČR – výrobky, rizika v souvislosti s životním prostředím,
CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale
recyklace surovin, koroze
udržitelného rozvoje na Zemi
hořlaviny – význam tříd nebezpečnosti
CH-9-7-02 aplikuje znalosti o principech hašení požáru na řešení modelových
situací z praxe
průmyslová hnojiva, tepelně zpracovávané materiály – cement, vápno, sádra,
CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivech
keramika
na životní prostředí a zdraví člověka
plasty a syntetická vlákna - vlastnosti, použití, likvidace
CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale
udržitelného rozvoje na Zemi
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detergenty, pesticidy, insekticidy

CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivech
na životní prostředí a zdraví člověka
CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivech
na životní prostředí a zdraví člověka

léčiva a návykové látky

5.13 Přírodopis
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
2
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

8

Přírodopis
Člověk a příroda
Vzdělávací obsah předmětu Přírodopis vychází ze vzdělávacího oboru RVP ZV Člověk a příroda a Člověk a
zdraví. / zdravý způsob života a péče o zdraví, změny v životě člověka a jejich reflexe .
V současném přetechnizovaném světě se stává učení o přírodě nezbytnou základnou pro vyrovnanost
člověka, pro utváření morálních kvalit lidské osobnosti.
Žákům v základní škole proto budou poskytnuty informace o přírodě, o lidském organismu, zdraví a
nemoci, interakci s prostředím.
Předmět Ekologický přírodopis bude usilovat o vytváření vzdělanostní základny pro hierarchii životních
hodnot potřebnou pro trvale udržitelný život.
Žáci jsou vedeni k odpovědnosti a k úctě ve vztazích k životu, učí se vnímat krásu přírody, jsou podněcováni
k aktivnímu přístupu k přírodě, k jejímu poznávání a tím k tvořivosti v ochraně přírody i péči o životní
prostředí člověka.
Předmět se vyučuje ve dvouhodinové dotaci ve všech ročnících.
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Název předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

Přírodopis

















Přírodopis

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Dějepis
Fyzika
Výtvarná výchova
Matematika
Zeměpis
Chemie
Hudební výchova
Tělesná výchova
Německý jazyk
Občansko-rodinná výchova
Pěstitelství
Příprava pokrmů
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatpované na úrovni předmětu,
* učitel motivujeme žáky k celoživotnímu vzdělávání
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové * nechává je vypracovávat projekty s následnou prezentací
kompetence žáků
* vede je k sebehodnocení
Kompetence k řešení problémů:
* vede žáky k různým variantám řešení a následnému zdůvodnění
* podle stáří žáků zadává úkoly na internetu
* využívá možnosti výuky formou „Starší žáci učí mladší“
Kompetence komunikativní:
* vede žáky k vhodné a slušné komunikaci, slušné argumentaci a obhajobě své práce, ke spolupráci a
vzájemné pomoci
Kompetence sociální a personální:
* učitel využívá sounáležitosti při vzájemné pomoci
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Způsob hodnocení žáků

Přírodopis
* žáky vede k respektování vzájemně dohodnutých pravidel
* učí je odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky a vedeme je k týmové práci
Kompetence občanské:
* učitel vede žáky k ekologickému myšlení
* informuje je o akcích v městečku a činnosti obecního úřadu
Kompetence pracovní:
* žáky vede k pečlivosti (tvorba vlastních preparátů), přesnosti, schopnosti popisu vlastní práce, úklidu na
pracovním stole, pořádku
Hodnocení a klasifikace žáka učitelem zaujímá důležité místo mezi všemi hodnotícími činnostmi, ať už se
jedná o hodnocení v průběhu výchovně vzdělávacího procesu nebo souhrnně za určité konkrétní vzdělávací
období. Vyučující poskytuje žákovi nezbytnou zpětnou vazbu a pravdivý obraz o tom, s jakým úspěchem se
mu daří dosahovat dílčích konkretizovaných výstupů, které vedou ke klíčovým kompetencím. Výběr
vhodných forem a metod hodnocení žáka je na učiteli. Při výběru vhodné formy hodnocení by vyučující
neměl zapomínat na motivaci žáka k dalšímu učení s ohledem na jeho individuální vlohy a vlastnosti. Je
důležité, aby si zpětnou vazbu dovedli žáci brzy vytvářet i sami a naučili se vlastnímu kritickému
sebehodnocení a hodnocení svých spolužáků. Proto budou vyučující dávat prostor takovým formám
hodnocení všude, kde je to jen trochu možné.
Základem formálního hodnocení žáka je tradiční klasifikace v pětistuppové stupnici. Vyučující je při
klasifikaci povinen dodržovat platné právní předpisy a vnitřní normy školy (zejména vnitřní klasifikační řád),
které upravují pravidla pro klasifikaci. Souhrnné písemné slovní hodnocení může vyučující použít jen v
souladu s platnými právními předpisy nebo jako (velmi vhodný) „doplněk“ ke klasifikaci.
Hodnocení žáka vychází z posouzení míry dosažených očekávaných výstupů formulovaných v učebních
osnovách matematiky školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně
správné a prokazatelné.

Přírodopis
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník






Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
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6. ročník




Kompetence občanské
Kompetence pracovní

Učivo
stavba a funkce hub
anatomie a morfologie rostlin
kořen, stonek, list, květ, plod - stavba a funkce
fyziologie rostlin

systém rostlin -poznávání a zařazování daných zástupců

význam rostlin a jejich ochrana
metody zkoumání přírody
nástroje pro pozorování přírody - pozorování lupou a mikroskopem
pozorování, pokus

vznik ,vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam

viry
houby bez plodnic

ŠVP výstupy
P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná
je podle charakteristických znaků
P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od bupky přes
pletiva až k jednotlivým orgánům
P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od bupky přes
pletiva až k jednotlivým orgánům
P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od bupky přes
pletiva až k jednotlivým orgánům
P-9-3-02 vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich
využití při pěstování rostlin
P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od bupky přes
pletiva až k jednotlivým orgánům
P-9-3-03 rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné
zástupce pomocí klíčů a atlasů
P-9-3-02 vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich
využití při pěstování rostlin
P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody
P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody
P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody
P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od bupky přes
pletiva až k jednotlivým orgánům
P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu
vývoje organismů
P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od bupky přes
pletiva až k jednotlivým orgánům
P-9-1-04 uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i
pro člověka
P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná
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6. ročník

houby s plodnicemi
dědičnost a proměnlivost organismů

lišejníky
projevy života-výživa, dýchání, růst, rozmnožování, vývin, reakce na podnět
názory na vznik života
křížení

bakterie
houby-zásady sběru, konzumace a první pomoc při otravě houbami
fotosyntéza
řasy

mechorosty

kapraďorosty(plavuně, přesličky, kapradiny)

je podle charakteristických znaků
P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná
je podle charakteristických znaků
P-9-1-02 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam
z hlediska dědičnosti
P-9-1-03 uvede příklady dědičnosti v praktickém životě
P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná
je podle charakteristických znaků
P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu
vývoje organismů
P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu
vývoje organismů
P-9-1-02 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam
z hlediska dědičnosti
P-9-1-03 uvede příklady dědičnosti v praktickém životě
P-9-1-04 uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i
pro člověka
P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná
je podle charakteristických znaků
P-9-3-02 vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich
využití při pěstování rostlin
P-9-3-02 vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich
využití při pěstování rostlin
P-9-3-03 rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné
zástupce pomocí klíčů a atlasů
P-9-3-02 vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich
využití při pěstování rostlin
P-9-3-03 rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné
zástupce pomocí klíčů a atlasů
P-9-3-02 vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich
využití při pěstování rostlin

330

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Učíme se pro život
Přírodopis

6. ročník
P-9-3-03 rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné
zástupce pomocí klíčů a atlasů
P-9-3-02 vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich
využití při pěstování rostlin
P-9-3-03 rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné
zástupce pomocí klíčů a atlasů
P-9-3-02 vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich
využití při pěstování rostlin
P-9-3-03 rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné
zástupce pomocí klíčů a atlasů
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

nahosemenné rostliny

krytosemenné rostliny(jednoděložné,dvouděložné)

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Přírodopis
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
organismy a prostředí, potravní řetězce, rovnováha v ekosystému
P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v
přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému
prostředí
P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých
ekosystémech a zhodnotí jejich význam
přirozené ekosystémy
P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých
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ekosystém-les

ekosystém-pole, louky, pastviny
ekosystém-rybník
umělé ekosystémy

rozšíření, význam živočichů

péče o vybrané domácí živočichy

projevy chování živočichů

ochrana přírody a životního prostředí- globální problémy, chráněná území
živočichové - živočišná bupka, stavba těla, funkce jednotlivých částí těla

ekosystémech a zhodnotí jejich význam
P-9 -7 -01 uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi
P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých
ekosystémech a zhodnotí jejich význam
P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí
P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých
ekosystémech a zhodnotí jejich význam
P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých
ekosystémech a zhodnotí jejich význam
P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých
ekosystémech a zhodnotí jejich význam
P-9 -7 -01 uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi
P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v
přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému
prostředí
P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí
P- 9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka, uplatpuje zásady
bezpečného chování ve styku se živočichy
P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v
přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému
prostředí
P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí
P- 9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka, uplatpuje zásady
bezpečného chování ve styku se živočichy
P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v
přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému
prostředí
P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí
P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí
P -9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí
funkci jednotlivých orgánů
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vývoj ,vývin a systém živočichů
bezobratlí
žahavci
ploštěnci
hlísti
měkkýši
kroužkovci
členovci
obratlovci-strunatci
paryby
ryby
obojživelníci
plazi
ptáci
savci
populace, společenstvo

7. ročník
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy,
zařazuje je do hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy,
zařazuje je do hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy,
zařazuje je do hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy,
zařazuje je do hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy,
zařazuje je do hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy,
zařazuje je do hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy,
zařazuje je do hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy,
zařazuje je do hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy,
zařazuje je do hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy,
zařazuje je do hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy,
zařazuje je do hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy,
zařazuje je do hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy,
zařazuje je do hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy,
zařazuje je do hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy,
zařazuje je do hlavních taxonomických skupin
P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých
ekosystémech a zhodnotí jejich význam
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P-9-7-02 na příkladu objasní základní princip existence živých a neživých složek
ekosystému
P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí
P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých
ekosystémech a zhodnotí jejich význam
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ochrana živočichů
lidské obydlí-ekosystém

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Přírodopis
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
Země -vznik a stavba
P -9-6-02 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně
geologického oběhu hornin i oběhu vody
nerosty(vznik, vlastnosti, třídění, určování, praktický význam, využití )
P-9-6-03 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
P- 9-6-01 rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s
použitím určování pomůcek
horniny (vznik, vlastnosti, třídění, určování, praktický význam a využití)
P-9-6-03 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
P- 9-6-01 rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s
použitím určování pomůcek
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vnější a vnitřní geologické procesy-příčiny a důsledky
půdy( složení, vlastnosti, význam)

vývoj zemské kůry a organismů na Zemi
vznik života
geologická období
vývoj člověka
podnebí a počasí ve vztahu k životu

ochrana a využití přírodních zdrojů
mimořádné události způsobené přírodními vlivy

mimořádné přírodní události v ČR-ochrana před nimi

8. ročník
P -9-6-02 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně
geologického oběhu hornin i oběhu vody
P-9-6-03 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
P- 9-6-01 rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s
použitím určování pomůcek
P -9-6-02 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně
geologického oběhu hornin i oběhu vody
P -9-6-02 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně
geologického oběhu hornin i oběhu vody
P -9-6-02 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně
geologického oběhu hornin i oběhu vody
P -9-6-02 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně
geologického oběhu hornin i oběhu vody
P-9-6-03 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
P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí
P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí
P-9-6-03 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
P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
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Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
orgánové soustavy člověka – jejich stavba a funkce
P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav
lidského těla, vysvětlí jejich vztahy
P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka
opěrná soustava
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav
lidského těla, vysvětlí jejich vztahy
oběhová soustava
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav
lidského těla, vysvětlí jejich vztahy
trávicí soustava
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav
lidského těla, vysvětlí jejich vztahy
krycí soustava
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav
lidského těla, vysvětlí jejich vztahy
řídící soustava
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav
lidského těla, vysvětlí jejich vztahy
pohlavní soustava
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav
lidského těla, vysvětlí jejich vztahy
ochrana zdraví(nemoci, úrazy, prevence)
P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatpuje zásady
jejich prevence a léčby
praktické zásady a postupy při léčení nemocí
P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatpuje zásady
jejich prevence a léčby
epidemie
P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatpuje zásady
jejich prevence a léčby
rozmnožování člověka
P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří
anatomie a fyziologie -stavba a funkce jednotlivých částí lidského těla
P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka
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Přírodopis

9. ročník

pohybová soustava
dýchací soustava
vylučovací soustava
vyšší nervová činnost
fylogeneze a ontogeneze člověka

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav
lidského těla, vysvětlí jejich vztahy
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav
lidského těla, vysvětlí jejich vztahy
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav
lidského těla, vysvětlí jejich vztahy
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav
lidského těla, vysvětlí jejich vztahy
P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života

5.14 Zeměpis
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
2
Povinný

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

8

Zeměpis
Člověk a příroda
Vzdělávací obsah předmětu Zeměpis vychází ze vzdělávacího oboru RVP ZV Člověk a příroda.
Hlavním úkolem Zeměpisu na základní škole je dát žákům potřebné základní informace o prostoru, v němž
se odehrává náš život. Větší důraz je přitom položen na oblasti žákům bližší(místní region).
Dalším úkolem Zeměpisu je naučit žáky orientovat se v prostoru, a to nejen ve volné přírodě, ale i ve
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Název předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

Zeměpis
městech a při cestování. Tím, že se žáci naučí používat map, plánů,jsou vedeni k tomu, aby si vždy
uvědomovali prostorové vztahy, bez nichž nelze dobře chápat ani dějinné či současné politické dění, ani
hospodářské zaměření určitých zemí a oblastí, ani složitost obchodního spojení a konečně ani přírodní
dění.
Cílem zeměpisu je tedy uvedení do pochopení geografické podmíněnosti souvislostí v životě jedinců,
národů i celých kultur.
Předmět se vyučuje v dvouhodinové týdenní dotaci ve všech ročnících.














Zeměpis (Geografie)

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Dějepis
Občansko-rodinná výchova
Fyzika
Přírodopis
Vlastivěda
Přírodověda
Ruský jazyk
Tělesná výchova
Německý jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k řešení problémů:
postupy uplatpované na úrovni předmětu,
 učitel vede žáky k různým variantám řešení a následnému zdůvodnění
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
 podle stáří žáků zadává přiměřené a vhodné úlohy na internetu
kompetence žáků
 využívá možnosti výuky formou „Starší žáci učí mladší“
Kompetence komunikativní:
 vede žáky k vhodné a slušné vzájemné komunikaci, k slušné argumentaci a obhajobě své práce
 vede žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci
Kompetence sociální a personální:
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Název předmětu

Zeměpis






Způsob hodnocení žáků

učitel využívá sounáležitosti při vzájemné pomoci
žáky vede k respektování vzájemně dohodnutých pravidel
učí je odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky
vede žáky k týmové práci

Kompetence občanské:
 ve třídních kolektivech má učitel s žáky dohodnutá pravidla
 učitel vede žáky k ekologickému myšlení
 informuje o akcích a o činnosti obecního úřadu
Kompetence pracovní:
 žáky vede učitel k pečlivosti (zápisy, vyplpování daných tabulek)
 k vhodné volbě povolání
 žáky motivuje učitel k zapojení do soutěží a projektů
Hodnocení a klasifikace žáka učitelem zaujímá důležité místo mezi všemi hodnotícími činnostmi, ať už se
jedná o hodnocení v průběhu výchovně vzdělávacího procesu nebo souhrnně za určité konkrétní vzdělávací
období. Vyučující poskytuje žákovi nezbytnou zpětnou vazbu a pravdivý obraz o tom, s jakým úspěchem se
mu daří dosahovat dílčích konkretizovaných výstupů, které vedou ke klíčovým kompetencím. Výběr
vhodných forem a metod hodnocení žáka je na učiteli. Při výběru vhodné formy hodnocení by vyučující
neměl zapomínat na motivaci žáka k dalšímu učení s ohledem na jeho individuální vlohy a vlastnosti. Je
důležité, aby si zpětnou vazbu dovedli žáci brzy vytvářet i sami a naučili se vlastnímu kritickému
sebehodnocení a hodnocení svých spolužáků. Proto budou vyučující dávat prostor takovým formám
hodnocení všude, kde je to jen trochu možné.
Základem formálního hodnocení žáka je tradiční klasifikace v pětistuppové stupnici. Vyučující je při
klasifikaci povinen dodržovat platné právní předpisy a vnitřní normy školy (zejména vnitřní klasifikační řád),
které upravují pravidla pro klasifikaci. Souhrnné písemné slovní hodnocení může vyučující použít jen v
souladu s platnými právními předpisy nebo jako (velmi vhodný) „doplněk“ ke klasifikaci.
Hodnocení žáka vychází z posouzení míry dosažených očekávaných výstupů formulovaných v učebních
osnovách matematiky školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně
správné a prokazatelné.
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Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
sluneční soustava
Země jako vesmírné těleso
Země-tvar,velikost
pohyby Země

střídání dne a noci

střídání ročních období

časová pásma

6. ročník







Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Z -9-2-01 prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky
pohybů Země na život lidí a organismů
Z -9-2-01 prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky
pohybů Země na život lidí a organismů
Z -9-2-01 prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky
pohybů Země na život lidí a organismů
Z -9-2-01 prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky
pohybů Země na život lidí a organismů
Z -9-2-02 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou
souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z -9-2-01 prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky
pohybů Země na život lidí a organismů
Z -9-2-02 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou
souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z -9-2-01 prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky
pohybů Země na život lidí a organismů
Z -9-2-02 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou
souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z -9-2-01 prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky
pohybů Země na život lidí a organismů
Z -9-2-02 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou
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Zeměpis

výškové stupně
systém přírodní sféry na regionální úrovni

přírodní oblasti

cvičení a pozorování v terénu místní krajiny

geografické exkurze

teplotní pásy
krajinná sféra a její prvky

6. ročník
souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z -9-2-01 prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky
pohybů Země na život lidí a organismů
Z -9-2-02 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou
souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z -9-2-02 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou
souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z -9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z
dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a
dalších informačních zdrojů
Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu
Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování ,zobrazování a
hodnocení krajiny
Z-9-7-03 uplatpuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině ,uplatpuje
v modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných
událostech
Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu
Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování ,zobrazování a
hodnocení krajiny
Z-9-7-03 uplatpuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině ,uplatpuje
v modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných
událostech
Z -9-2-01 prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky
pohybů Země na život lidí a organismů
Z -9-2-02 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou
souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z -9-2-03 porovná působeních vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich
vliv na přírodu a na lidskou společnost
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Zeměpis
přírodní sféra

společenská sféra

hospodářská sféra

systém přírodní sféry na planetární úrovni-geografické pásy

geografická (šířková)pásma

datová hranice

světový čas

6. ročník
Z -9-2-02 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou
souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z -9-2-03 porovná působeních vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich
vliv na přírodu a na lidskou společnost
Z -9-2-02 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou
souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z -9-2-03 porovná působeních vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich
vliv na přírodu a na lidskou společnost
Z -9-2-02 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou
souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z -9-2-03 porovná působeních vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich
vliv na přírodu a na lidskou společnost
Z -9-2-02 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou
souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z -9-2-03 porovná působeních vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich
vliv na přírodu a na lidskou společnost
Z -9-2-02 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou
souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z -9-2-03 porovná působeních vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich
vliv na přírodu a na lidskou společnost
Z -9-2-01 prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky
pohybů Země na život lidí a organismů
Z -9-2-02 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou
souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z -9-2-01 prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky
pohybů Země na život lidí a organismů
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Zeměpis
pásmový čas
smluvený čas
komunikační geografický a kartografický jazyk

mapa

plán

geografická kartografie a topografie

glóbus
měřítko
zeměpisná síť

zeměpisné souřadnice

určování zeměpisné polohy

6. ročník
Z -9-2-01 prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky
pohybů Země na život lidí a organismů
Z -9-2-01 prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky
pohybů Země na život lidí a organismů
Z -9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z
dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a
dalších informačních zdrojů
Z -9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z
dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a
dalších informačních zdrojů
Z -9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z
dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a
dalších informačních zdrojů
Z-9-1-02 používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a
kartografickou terminologii
Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu
Z-9-1-02 používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a
kartografickou terminologii
Z-9-1-02 používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a
kartografickou terminologii
Z -9-2-02 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou
souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-1-02 používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a
kartografickou terminologii
Z -9-2-02 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou
souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-1-02 používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a
kartografickou terminologii
Z -9-2-02 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou
souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
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Zeměpis

6. ročník
povrchu
Z-9-1-02 používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a
kartografickou terminologii

Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Afrika

oceány

Austrálie

7. ročník







Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence občanské
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Z-9-3-01 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle
zvolených kritérií; srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-02 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní,
společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a
bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z -9-3 -04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají a
mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich
Z-9-3-01 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle
zvolených kritérií; srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-02 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní,
společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a
bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z -9-3 -04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají a
mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich
Z-9-3-01 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle
zvolených kritérií; srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-02 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní,
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Zeměpis

7. ročník

Amerika

Antarktida

Asie

světadíly, oceány, makroregiony světa-rozloha, přírodní, kulturní, společenské,
politické a hospodářské poměry

společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a
bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z -9-3 -04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají a
mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich
Z-9-3-01 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle
zvolených kritérií; srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-02 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní,
společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a
bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z -9-3 -04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají a
mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich
Z-9-3-01 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle
zvolených kritérií; srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-02 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní,
společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a
bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z -9-3 -04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají a
mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich
Z-9-3-01 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle
zvolených kritérií; srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-02 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní,
společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a
bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z -9-3 -04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají a
mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich
Z-9-3-01 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle
zvolených kritérií; srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-02 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní,
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Zeměpis

7. ročník
společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a
bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z -9-3 -04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají a
mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich
Z- 9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické
změny a politické problémy v konkrétních světových regionech
Z-9-3-01 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle
zvolených kritérií; srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-02 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní,
společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a
bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z -9-3 -04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají a
mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich
Z- 9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické
změny a politické problémy v konkrétních světových regionech

modelové regiony světa

Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník







Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
Evropa-rozloha, poloha, přírodní ,kulturní, společenské, politické a hospodářské
Z -9-3-02 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní,
poměry
společenské ,politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a
bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-03 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají a
mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich
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Zeměpis

obyvatelstvo světa
globalizační společenské, politické a hospodářské procesy
sídelní systémy
světové hospodářství
sektorová a odvětvová struktura
územní dělba práce
ukazatele hospodářského rozvoje a životní úrovně

regionální společenské, politické a hospodářské útvary

národní a mnohonárodní státy
správní oblasti
hlavní a periferní oblasti světa
politická, bezpečnostní a hospodářská seskupení (integrace)
geopolitické procesy

8. ročník
Z-9-3-01 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle
zvolených kritérií, srovnává jejich postavení ,rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace
Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění
hospodářských aktivit
Z -9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické
změny a politické problémy v konkrétních světových regionech
Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace
Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění
hospodářských aktivit
Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, pojmenuje
obecné základní geografické znaky sídel
Z -9-4 -03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství
Z -9-4 -03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství
Z -9-4 -03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství
Z -9-4 -03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství
Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění
hospodářských aktivit
Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění
hospodářských aktivit
Z -9-4-05 porovnává státy světa- a zájmové integrace států světa na základě
podobných a odlišných znaků
Z -9-4-05 porovnává státy světa- a zájmové integrace států světa na základě
podobných a odlišných znaků
Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, pojmenuje
obecné základní geografické znaky sídel
Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, pojmenuje
obecné základní geografické znaky sídel
Z -9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické
změny a politické problémy v konkrétních světových regionech
Z -9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické
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Zeměpis

8. ročník

změny a politické problémy v konkrétních světových regionech
hlavní světová konfliktní ohniska
Z -9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické
změny a politické problémy v konkrétních světových regionech
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
místní region

pozorování v terénu místní krajiny

Česká republika-zeměpisná poloha,rozloha

9. ročník







Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Z -9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště nebo školy
Z -9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry
místního regionu
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry,
přírodní zdroje, lidský a hospodářský potencionál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z -9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště nebo školy
Z -9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry
místního regionu
Z-9-7-02 -aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a
hodnocení krajiny
Z-9-7-03- uplatpuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině,
uplatpuje v modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při
mimořádných událostech
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry,
přírodní zdroje, lidský a hospodářský potencionál České republiky v evropském a
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Zeměpis
Česká republika-členitost, přírodní poměry, zdroje

Česká republika -obyvatelstvo

Česká republika-sídla

Česká republika-hospodářství
postavení České republiky v Evropě a ve světě

regiony České republiky

kraj místního regionu

9. ročník
světovém kontextu
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry,
přírodní zdroje, lidský a hospodářský potencionál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z -9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve světových
mezinárodních a nadnárodních institucích , organizacích a integracích států
Z -9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní jádrové a
periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodářských aktivit
Z -9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve světových
mezinárodních a nadnárodních institucích , organizacích a integracích států
Z -9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní jádrové a
periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodářských aktivit
Z -9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní jádrové a
periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodářských aktivit
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry,
přírodní zdroje, lidský a hospodářský potencionál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z -9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve světových
mezinárodních a nadnárodních institucích , organizacích a integracích států
Z -9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní jádrové a
periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodářských aktivit
Z -9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní jádrové a
periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodářských aktivit
Z -9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních, kulturních a krajinných složek a
prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)
Z -9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a
společenských vlivů na životní prostředí
Z -9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní jádrové a
periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodářských aktivit
Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry,
rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin
Z -9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních, kulturních a krajinných složek a

349

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Učíme se pro život
Zeměpis

9. ročník

přeshraniční spolupráce se sousedními státy v euroregionech

krajina-typy krajin

vztah přírody a společnosti

chráněná území přírody

geografické exkurze - orientační body, jevy, pomůcky a přístroje; stanoviště,
určování hlavních a vedlejších světových stran, pohyb podle mapy a azimutu,
odhad vzdáleností a výšek objektů v terénu; jednoduché panoramatické náčrtky
krajiny, situační plány, schematické náčrtky pochodové osy, hodnocení přírodních
jevů a ukazatelů

prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)
Z -9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve světových
mezinárodních a nadnárodních institucích , organizacích a integracích států
Z -9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní jádrové a
periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodářských aktivit
Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry,
rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin
Z -9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních, kulturních a krajinných složek a
prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)
Z -9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a
společenských vlivů na životní prostředí
Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry,
rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin
Z -9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních, kulturních a krajinných složek a
prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)
Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry,
rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin
Z -9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních, kulturních a krajinných složek a
prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)
Z -9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a
společenských vlivů na životní prostředí
Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry,
rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin
Z -9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních, kulturních a krajinných složek a
prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)
Z -9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště nebo školy
Z -9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry
místního regionu
Z-9-7-02 -aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a
hodnocení krajiny
Z-9-7-03- uplatpuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině,
uplatpuje v modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při
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Zeměpis

9. ročník

ochrana člověka při ohrožení zdraví a života – živelní pohromy; opatření proti nim,
chování a jednání při nebezpečí živelních pohrom v modelových situacích

globální ekologické a environmentální problémy lidstva

mimořádných událostech
Z-9-7-02 -aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a
hodnocení krajiny
Z-9-7-03- uplatpuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině,
uplatpuje v modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při
mimořádných událostech
Z -9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a
společenských vlivů na životní prostředí

5.15 Hudební výchova
1. ročník
1
Povinný

2. ročník
1
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
1
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
1
1
1
Povinný
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
1
Povinný

9

Hudební výchova

Umění a kultura
Vzdělávací obsah předmětu Hudební výchova vychází ze vzdělávacího oboru RVP ZV Umění a kultura.
Vzdělávání v předmětu Hudební výchova směřuje k vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a
celé společnosti prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových i jiných
aktivit, chápání hudebního jazyka jako specifické formy komunikace. Vzdělání směřuje k získávání orientace
v širokém spektru hudebních stylů a žánrů v současnosti a minulosti a k pochopení různorodé hudební
kultury různých národů a národností.
Za cíl si klade rozvoj žákovy celkové hudebnosti.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Výuka v 1. – 5. ročníku probíhá jednou za týden 1 vyučovací hodina.
předmětu (specifické informace o předmětu Výuka je realizována v učebně hudební výchovy vybavené dle možností školy. Formy a metody práce se
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Název předmětu
důležité pro jeho realizaci)

Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

Hudební výchova
užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání tj.: skupinové vyučováním, samostatná práce, kolektivní
práce a krátkodobé projekty.
Výuka v 6. – 9. ročníku probíhá jednou za týden, 1 vyučovací hodinu.















Hudební výchova

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Dějepis
Občansko-rodinná výchova
Matematika
Přírodopis
Tělesná výchova
Výtvarná výchova
Pracovní činnost pro 1. st.
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k řešení problémů:
postupy uplatpované na úrovni předmětu,
• učí žáky na základě individuální hudební vyspělosti srovnávat, slovně charakterizovat, hledat
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
spojitosti mezi vlastní hudební zkušeností a zkušeností autora předávané hudebním dílem,
kompetence žáků
samostatně a kriticky přemýšlet
• žákům předkládá dostatek námětů k samostatnému zpracování, rozpoznávání a řešení problémů,
hledání nejvhodnějšího způsobu řešení
• vede žáky ke správným způsobům práce a řešení zadaných problémů a s chybou žáka pracuje jako
s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
Kompetence komunikativní:
 vede žáky ke schopnosti vyjádřit svůj názor a vhodnou formou ho obhájit
 zajímá se o náměty a názory žáků, koordinuje jejich činnost a podporuje vzájemnou spolupráci
žáků
Kompetence sociální a personální:
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Název předmětu

Způsob hodnocení žáků

Hudební výchova
• vede žáky k efektivní spolupráci, respektování názorů jiných, učí se objektivním přístupem
zhodnotit svojí práci i práci ostatních, učí se chápat odlišné kvality svých spolužáků
• učí žáky respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností kladně
ovlivpovat kvalitu práce
• vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
• každému žákovi umožpuje zažít úspěch
Kompetence občanské:
• formuje žáky, aby respektovali názor druhých, chránili a ocepovali naše kulturní tradice a dle
aktuálních možností se aktivně zapojovali do kulturního dění
• vytváří prostor pro žáky, aby reflektovali společenské dění
• vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé a respektovali individualitu žáka
Kompetence pracovní:
• při samostatné práci vede žáky ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržují
vymezená pravidla
• k vytváření pozitivního vztahu k hudebním činnostem
• vyžaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů a termínů
Cílem vzdělávání žáků v základní škole je vybavit žáka klíčovými kompetencemi, které představují souhrn
vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého
člena společnosti, které jsou využitelné v různých učebních i praktických činnostech a situacích, jsou
klíčem k úspěšnosti v celoživotním učení, v práci, zájmové činnosti i osobním životě.
Do jaké míry je žák po ukončení základního vzdělání těmito klíčovými kompetencemi vybaven je velmi
složité zjistit nejenom v rámci hodnocení jednotlivých žáků, ale i celé školy, protože teprve na dalších
stupních vzdělání, v profesním i osobním životě bude zřejmé, do jaké míry se podařilo dosáhnout cílů,
které jsme si v rámci našeho ŠVP stanovili.
Podstatou praktického objektivního hodnocení úspěšnosti vzdělávání ve škole proto nebude hodnocení
úspěšnosti dosažení obecných vzdělávacích cílů a úspěšnost vybavení žáka souborem klíčových
kompetencí, ale hodnocení úspěšnosti dosažení těch cílů a hodnocení úspěšnosti vybavení žáka těmi
kompetencemi, které ve svém souhrnu ke klíčovým kompetencím vedou. Zaměříme se při evaluaci na
očekávané výstupy jednotlivých vzdělávacích oblastí a na konkretizované výstupy vztahující se ke
konkretizovanému učivu v jednotlivých ročnících a předmětech. Výstupy jsme stanovili tak, aby vedly ve
svém souboru ke klíčovým kompetencím.
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Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník







Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
- pěvecký a mluvní projev - hlasová hygiena
HV-3-1-01 zpívá v jednohlase
- pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu, dynamicky
odlišný zpěv)
- zpěv lidových i umělých písní
HV-3-1-01 zpívá v jednohlase
- vokální improvizace - hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď apod.)
HV-3-1-01 zpívá v jednohlase
- rytmizace, melodizace, hudební improvizace
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty
- pohybové vyjádření hudby - pohybová improvizace
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty
- taneční hry se zpěvem
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty
- zvuk a tón
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické
změny v proudu znějící hudby
- kvality tónů - délka, síla, barva, výška
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické
změny v proudu znějící hudby
- hudební styly a žánry - hudba pochodová, ukolébavka apod.
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo,
dynamiku, směr melodie
- varovné signály
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické
změny v proudu znějící hudby
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník






Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
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Hudební výchova

2. ročník

 Kompetence pracovní
Učivo
- pěvecký a mluvní projev - rozšiřování hlasového rozsahu
- zpěv lidových i umělých písní
- rytmizace, melodizace, hudební improvizace - hudební hry (ozvěna - otázka odpověď)
- hra na hudební nástroje - Orffův instrumentář
- pohybové vyjádření charakteru znějící hudby, tanečky
- orientace v prostoru - utváření pohybové paměti
- orientace v prostoru - reprodukce pohybů při tanci či pohybových hrách
- nácvik správného dýchání, výslovnosti
- zásady hlasové hygieny
- zvuk a tón
- rozpoznávání varovných signálů

Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

ŠVP výstupy
HV-3-1-01 zpívá v jednohlase
HV-3-1-01 zpívá v jednohlase
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo,
dynamiku, směr melodie
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo,
dynamiku, směr melodie
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo,
dynamiku, směr melodie
HV-3-1-01 zpívá v jednohlase
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické
změny v proudu znějící hudby
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické
změny v proudu znějící hudby
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické
změny v proudu znějící hudby

3. ročník







Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
- pěvecký a mluvní projev - pěvecké dovednosti ( dýchání, výslovnost, nasazení a
HV-3-1-01 zpívá v jednohlase
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Hudební výchova

3. ročník

tvorba tonu, dynamicky odlišený zpěv)
- hudební doprovod (akceptace těžké doby v rytmickém doprovodu, ostinato,
prodleva)
- hra na hudební nástroje - reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček
pomocí jednoduchých nástrojů s Orffova instrumentáře, zobcových fléten
keyboardů
- záznam instrumentální melodie
- taktování - dvoudobý takt
- pohybové vyjádření hudby - pohybová improvizace s využitím tanečních kroků
- hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální
- lidský hlas a hudební nástroj
- hudební výrazové prostředky - rytmus, melodie, barva
- pohyb melodie (melodie vzestupná a sestupná)
- Státní hymna
- hudební rytmus - realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu
- záznam vokální hudby - nota jako grafický znak pro tón, notová osnova, houslový
klíč
- rozpoznávání varovných signálů

Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo,
dynamiku, směr melodie
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo,
dynamiku, směr melodie
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu
vokální, instrumentální a vokálně instrumentální
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu
vokální, instrumentální a vokálně instrumentální
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu
vokální, instrumentální a vokálně instrumentální
HV-3-1-01 zpívá v jednohlase
HV-3-1-01 zpívá v jednohlase
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu
vokální, instrumentální a vokálně instrumentální

4. ročník







Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
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Hudební výchova

4. ročník

- dvojhlas a vícehlas - prodleva, kánon, lidový dvojhlas

HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při
zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti
HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při
zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti

- záznam vokální hudby - zachycení melodie písně pomocí jednoduchého
grafického vyjádření (linky)
- notový zápis jako opora při realizaci písně, repetice
- intonace - diatonické postupy v durových a mollových tóninách (V., III. a I. stupep, HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při
volné nástupy VII. a spodního V. stupně apod.)
zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti
- noty c1 – d2, pomlky
HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem,
hrou, tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či písep zapsanou pomocí
not
- hudební formy - malá píspová forma, rondo, variace
HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby
- tvorba předeher, meziher a doher s využitím tónového materiálu písně
HV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci
jednoduchých motivů skladeb a písní
HV-5-1-05 vytváří jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární
hudební improvizace
- taktování - třídobý a čtyřdobý takt
HV-5-1-07 ztvárpuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě
- pohybový doprovod znějící hudby - jednoduché lidové tance
individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace
- vztahy mezi tóny - souzvuk, akord
HV-5-1-05 vytváří jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární
hudební improvizace
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník







Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
- záznam vokální hudby - zápis rytmu jednoduché písně
HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při
zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti
- pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu znějící hudby HV-5-1-02 realizuje podle svých individuální schopností a dovedností (zpěvem,
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Hudební výchova

5. ročník

pantomima

hrou, tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či písep zapsanou pomocí
not
HV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroj k doprovodné hře i reprodukci
jednoduchých motivů skladeb a písní
HV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroj k doprovodné hře i reprodukci
jednoduchých motivů skladeb a písní

- rytmizace, melodizace - jednodílná píspová forma (a-b)

- záznam instrumentální melodie - čtení a zápis rytmického schématu
jednoduchého motivku či tématu instrumentální skladby, využití notačních
programů
- hudebně výrazové prostředky a hudební prvky s výrazným sémantickým nábojem HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových
(rytmus, melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace, zvukomalba, metrické,
prostředků
rytmické, dynamické, harmonické změny v hudebním proudu)
- interpretace hudby - slovní vyjádření (jaká je to hudba a proč je taková)
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových
prostředků
- hudební styly a žánry - hudba taneční
HV-5-1-02 realizuje podle svých individuální schopností a dovedností (zpěvem,
hrou, tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či písep zapsanou pomocí
not
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník







Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
- pěvecký a mluvní projev - rozšiřování hlasového rozsahu, hlasová hygiena
HV-9-1-02 uplatpuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním
- hlasová nedostatečnost a některé způsoby její nápravy, mutace
projevu v běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně
- vícehlasý a jednohlasý zpěv
v jednohlase i vícehlase
- hra na hudební nástroje - nástrojová reprodukce melodií (motivků, témat, písní) HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a
- hra a tvorba doprovodů s využitím nástrojů Orffova instrumentáře
dovedností různé motivy, témata i části skladeb, vytváří jednoduché doprovody,
provádí jednoduché hudební improvizace
- orientace v hudebním prostoru a analýza hudební skladby - postihování hudebně HV-9-1-05 orientuje se v proudu znějící hudby, přistupuje k hudebnímu dílu jako k
výrazových prostředků
logicky utvářenému celku
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Hudební výchova

6. ročník

- rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti - reprodukce tónů a melodií

- deklamace, techniky vokálního projevu (scat, falzet apod.), jejich individuální
využití při zpěvu i při společných vokálně instrumentálních aktivitách

- tvorba doprovodů pro hudebně dramatické projevy

- pohybové vyjádření hudby v návaznosti na sémantiku hudebního díla pantomima, improvizace
- pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby - tempové, dynamické,
rytmicko-metrické, harmonické
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

HV-9-1-02 uplatpuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním
projevu v běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase i vícehlase
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních
aktivitách
HV-9-1-02 uplatpuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním
projevu v běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase i vícehlase
HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a
dovedností různé motivy, témata i části skladeb, vytváří jednoduché doprovody,
provádí jednoduché hudební improvizace
HV-9-1-04 rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ
hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě

7. ročník







Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
- Státní hymna
HV-9-1-02 uplatpuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním
projevu v běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase i vícehlase
- vyjadřování hudebních i nehudebních představ a myšlenek pomocí hudebního
HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a
nástroje
dovedností různé motivy, témata i části skladeb, vytváří jednoduché doprovody,
- hra na hudební nástroje - tvorba doprovodů na keyboard a počítač, nástrojová
provádí jednoduché hudební improvizace
improvizace (jednoduché hudební formy)
- intonace a vokální improvizace - diatonické postupy v durových a mollových
HV-9-1-02 uplatpuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním
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Hudební výchova

7. ročník

tóninách, improvizace jednoduchých hudebních forem
- orientace v notovém záznamu vokální skladby - notový zápis jako opora při
realizaci písně či složitější vokální nebo vokálně instrumentální skladby
- záznam hudby - noty a další způsoby záznamu hudby

projevu v běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase i vícehlase
HV-9-1-02 uplatpuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním
projevu v běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase i vícehlase
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních
aktivitách
HV-9-1-04 rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ
hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě

- pohybový doprovod znějící hudby - taktování, taneční kroky, vlastní pohybové
ztvárnění
- orientace v prostoru - rozvoj pohybové paměti, reprodukce pohybů prováděných
při tanci či pohybových hrách
- hudební rytmus - odhalování vzájemných souvislostí rytmu řeči a hudby, využívání HV-9-1-02 uplatpuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním
rytmických zákonitostí při vokálním projevu
projevu v běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase i vícehlase
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník







Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
- reflexe vokálního projevu - vlastní vokální projev a vokální projev ostatních,
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních
hledání možností nápravy hlasové nedostatečnosti (transpozice melodie, využití
aktivitách
jiné hudební činnosti)
HV-9-1-02 uplatpuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním
projevu v běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase i vícehlase
- zachycování rytmu, popřípadě i melodie zpívané (hrané) písně pomocí grafického HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních
(notového) záznamu
aktivitách
- orientace v hudebním prostoru a analýza hudební skladby
HV-9-1-06 zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí
- významné sémantické prvky užité ve skladbě (zvukomalba, dušemalba, pohyb
slyšenou hudbu do stylového období
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Hudební výchova

8. ročník

melodie, pravidelnost a nepravidelnost hudební formy) a jejich význam pro
pochopení hudebního díla
- hudební dílo a jeho autor (světová hudba) - hudební skladba v kontextu s jinými
hudebními i nehudebními díly, dobou vzniku, životem autora, vlastními
zkušenostmi
- hudební dílo a jeho autor - inspirace epigonství, kýč, módnost a modernost,
stylová provázanost
- hudební styly a žánry - chápání jejich funkcí vzhledem k životu jedince i
společnosti, kulturním tradicím a zvykům
- interpretace znějící hudby - slovní charakterizování hudebního díla

Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

HV-9-1-05 orientuje se v proudu znějící hudby, přistupuje k hudebnímu dílu jako k
logicky utvářenému celku
HV-9-1-06 zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí
slyšenou hudbu do stylového období
HV-9-1-07 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění
HV-9-1-05 orientuje se v proudu znějící hudby, přistupuje k hudebnímu dílu jako k
logicky utvářenému celku
HV-9-1-07 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění
HV-9-1-05 orientuje se v proudu znějící hudby, přistupuje k hudebnímu dílu jako k
logicky utvářenému celku

9. ročník







Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
- hudební dílo a jeho autor (česká hudba) - hudební skladba v kontextu s jinými
HV-9-1-07 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění
hudebními i nehudebními díly, dobou vzniku, životem autora, vlastními
HV-9-1-05 orientuje se v proudu znějící hudby, přistupuje k hudebnímu dílu jako k
zkušenostmi
logicky utvářenému celku
- hudební dílo a jeho autor - inspirace epigonství, kýč, módnost a modernost,
HV-9-1-06 zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí
stylová provázanost
slyšenou hudbu do stylového období
- hudební styly a žánry - chápání jejich funkcí vzhledem k životu jedince i
HV-9-1-07 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění
společnosti, kulturním tradicím a zvykům
- jednohlasý a vícehlasý zpěv
HV-9-1-02 uplatpuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním
projevu v běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase i vícehlase
- interpretace znějící hudby - slovní charakterizování hudebního díla, vytváření
HV-9-1-05 orientuje se v proudu znějící hudby, přistupuje k hudebnímu dílu jako k
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Hudební výchova

9. ročník

vlastních soudů a preferencí
- záznam hudby - notační programy (např. Capella, Finale, Sibelius)

logicky utvářenému celku
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních
aktivitách

5.16 Výtvarná výchova
1. ročník
1
Povinný

2. ročník
2
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
2
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
1
1
2
Povinný
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
1
Povinný

12

Výtvarná výchova
Umění a kultura
Vzdělávací obsah předmětu Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Rámcového plánu základního
vzdělávání – Umění a kultura. Vzdělání v této oblasti přináší umělecké vnímání světa.
Pro výtvarné činnosti v 1. – 3. ročníku jsou charakteristickými rysy – odvaha, spontánnost, bezprostřednost,
uvolněnost a emocionální přístup k světu, suverénnost a jistota projevu, nedostatek zkušeností a malá
kritičnost k vlastní výtvarné činnosti.
Přetrvává široce rozvinutá fantazie a představivost, vnitřní spřízněnost a blízkost světa pohádek a bájí i
vnitřní potřeba vyjádření vlastního postoje k světu. Z metod a forem práce využívá vyučující především
různé hravé činnosti a experimentování.
Při výtvarných činnostech ve 4.a 5. ročníku začíná být dětská fantazie a představivost korigována
rozvíjejícím se intelektem.
Žáci postupně přecházejí od hravých činností k uvědomělejší výtvarné práci. Jejich výpověď o vztazích k
okolnímu světu je stále bezprostřední, zachovávají si citový vztah k zobrazované činnosti. Utváří a rozvíjí se
vztah žáků k volnému výtvarnému umění, užité tvorbě, lidovému umění, k ochraně životního prostředí a
kulturního dědictví.

362

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Učíme se pro život
Název předmětu
Výtvarná výchova
Obsahové, časové a organizační vymezení
Hodinová dotace – 2 hodiny týdně v 3. a 4. ročníku, ve 1.,2. a 5. ročníku 1 hodina týdně.
předmětu (specifické informace o předmětu V 7.,8.a 9. ročníku mají jednu hodinu týdně.
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
 Výtvarná výchova
Mezipředmětové vztahy
 Český jazyk a literatura














Anglický jazyk
Matematika
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Přírodopis
Hudební výchova
Občansko-rodinná výchova
Tělesná výchova
Pracovní činnost pro 1. st.
Pěstitelství
Německý jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatpované na úrovni předmětu,
 rozvíjí smyslové činnosti žáků
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
 věnuje pozornost odhalování subjektivity ve vizuálně obrazném vyjádření
kompetence žáků
 zadává úkoly, při kterých si žáci rozšiřují schopnosti rozeznávat obrazné znaky a interpretovat je
prostřednictvím vlastní tvorby
 upozorpuje na nové techniky při vizuálně obrazném vyjádření žáků a seznamuje žáky s různým
materiálem a jeho použitím
Kompetence k řešení problémů:
* zařazuje metody práce, při kterých žáci sami objevují a na základě toho sami tvoří
* klade problémové otázky, vede žáky k tomu, aby sami formulovali otázky a diskutovali o problému (
např. Čím se liší? Co mají podobné? Jak bys vysvětlil? Co si o tom myslíš? Vysvětli proč.)
Kompetence komunikativní:
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Název předmětu

Výtvarná výchova
* navozuje ve třídě atmosféru přátelské komunikace
* rozšiřuje komunikaci prostřednictvím vizuálně obrazného znaku, ověřuje komunikační obsah vizuálně
obrazných vyjádření
* zjišťuje kontext vzniku obrazného vyjádření, systémového zařazení a jeho působení
* zařazuje metodu veřejné prezentace výtvarného díla, názorů, komunikace žáků při hodnocení daného
úkolu a při hodnocení práce jednotlivce i skupiny
Kompetence sociální a personální:
* zadává žákům úkoly, při kterých spolupracují, vzájemně si pomáhají, povzbuzují se a ocepují se
* vnímá a okamžitě řeší problémy ve skupině a mezi jednotlivci
* zadává úkoly, při kterých žáci využijí své individuální schopnosti a zažijí úspěch
Kompetence občanské:
* učitel společně s žáky vytváří kriteria chování, spolupráce a hodnocení
* důsledně dbá na dodržování pravidel
* využívá působení vzorů a příkladů, seznamuje žáky s významnými umělci a jejich díly
* vede žáky k poznání sociálně kulturní podmíněnosti vizuálně obrazných znakových systémů
* pomáhá žákům hledat nové kontexty a historické souvislosti jejich proměn
zařazuje do života třídy aktivity žáků reprezentující školu ( výtvarné soutěže, účast na výzdobě školy atp.)
Kompetence pracovní:
* podporuje odvahu a chuť žáků používat různé prostředky pro vytváření emocí, pocitů, nálad, prožitků a
fantazie
* umožpuje žákům ve výuce smysluplně využívat různý materiál a různé pracovní postupy
* zařazuje do výuky co nejvíce rozmanitých praktických činností
* vyžaduje dokončení každé práce v dohodnuté kvalitě a stanoveném čase, s dodržením dohodnutých
pracovních postupů i zásad bezpečnosti
* zadává dlouhodobé úkoly, při nichž musí žáci své činnosti organizovat a plánovat (projekty)

Způsob hodnocení žáků

5.16.1 Hodnocení žáků
Cílem vzdělávání žáků v základní škole je vybavit žáka klíčovými kompetencemi, které představují souhrn
vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého
člena společnosti, které jsou využitelné v různých učebních i praktických činnostech a situacích, jsou
klíčem k úspěšnosti v celoživotním učení, v práci, zájmové činnosti i osobním životě.
Do jaké míry je žák po ukončení základního vzdělání těmito klíčovými kompetencemi vybaven je velmi
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Název předmětu

Výtvarná výchova
složité zjistit nejenom v rámci hodnocení jednotlivých žáků, ale i celé školy, protože teprve na dalších
stupních vzdělání, v profesním i osobním životě bude zřejmé, do jaké míry se podařilo dosáhnout cílů,
které jsme si v rámci našeho ŠVP stanovili.
Podstatou praktického objektivního hodnocení úspěšnosti vzdělávání ve škole proto nebude hodnocení
úspěšnosti dosažení obecných vzdělávacích cílů a úspěšnost vybavení žáka souborem klíčových
kompetencí, ale hodnocení úspěšnosti dosažení těch cílů a hodnocení úspěšnosti vybavení žáka těmi
kompetencemi, které ve svém souhrnu ke klíčovým kompetencím vedou. Zaměříme se při evaluaci na
očekávané výstupy jednotlivých vzdělávacích oblastí a na konkretizované výstupy vztahující se ke
konkretizovanému učivu v jednotlivých ročnících a předmětech. Výstupy jsme stanovili tak, aby vedly ve
svém souboru ke klíčovým kompetencím.
5.16.2 Hodnocení a klasifikace žáka učitelem
Hodnocení a klasifikace žáka učitelem zaujímá důležité místo mezi všemi hodnotícími činnostmi, ať už se
jedná o hodnocení v průběhu výchovně vzdělávacího procesu nebo souhrnně za určité konkrétní vzdělávací
období. Vyučující poskytuje žákovi nezbytnou zpětnou vazbu a pravdivý obraz o tom, s jakým úspěchem se
mu daří dosahovat dílčích konkretizovaných výstupů, které vedou ke klíčovým kompetencím. Výběr
vhodných forem a metod hodnocení žáka je na učiteli. Při výběru vhodné formy hodnocení by vyučující
neměl zapomínat na motivaci žáka k dalšímu učení s ohledem na jeho individuální vlohy a vlastnosti. Je
důležité, aby si zpětnou vazbu dovedli žáci brzy vytvářet i sami a naučili se vlastnímu kritickému
sebehodnocení a hodnocení svých spolužáků. Proto budou vyučující dávat prostor takovým formám
hodnocení všude, kde je to jen trochu možné.
Základem formálního hodnocení žáka je tradiční klasifikace v pětistuppové stupnici. Vyučující je při
klasifikaci povinen dodržovat platné právní předpisy a vnitřní normy školy (zejména vnitřní klasifikační řád),
které upravují pravidla pro klasifikaci. Souhrnné písemné slovní hodnocení může vyučující použít jen v
souladu s platnými právními předpisy nebo jako (velmi vhodný) „doplněk“ ke klasifikaci. Obecná pravidla
pro hodnocení žáků uvádíme v tabulce.
Hodnocení žáka vychází z posouzení míry dosažených očekávaných výstupů formulovaných v učebních
osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné,
odborně správné a prokazatelné.
Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je
vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů. Pokud je žák hodnocen slovně,
v katalogovém listu je uvedena numerická hodnota hodnocení.
V posledním roce plnění školní docházky (na konci prvního pololetí) vydá škola žákovi výstupní hodnocení o
365

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Učíme se pro život
Název předmětu

Výtvarná výchova
tom, jak žák dosáhl cílů vzdělávání. Hlavním obsahem výstupního hodnocení je vyjádření o dosažené
výstupní úrovni vzdělávání, možnostech žáka a jeho nadání, předpokladech pro další vzdělávání nebo pro
uplatnění žáka, chování žáka v průběhu povinné školní docházky a dalších významných skutečnostech ve
vzdělávání žáka. Výstupní hodnocení vydá škola jednak žákovi na konci prvního pololetí 9. ročníku, jednak
žákovi v pátém a sedmém ročníku, jestliže se hlásí k přijetí ke vzdělávání na střední škole. V případě podání
přihlášky k přijetí do oboru vzdělávání, v němž je jako součást přijímacího řízení stanovena rámcovým
vzdělávacím programem talentová zkouška, je žákovi vydáno výstupní hodnocení do 30. října. Pro výstupní
hodnocení má škola vypracovaný formulář.

Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
- prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie, tvary
VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, objekty; porovnává je a třídí na
- typy vizuálně obrazných vyjádření - jejich rozlišení, výběr a uplatnění - hračky,
základě zkušeností, vjemů, zážitků a představ
objekty
- ilustrace textů
- volná malba
- skulptura
- plastika
- linie, tvary - jejich kombinace a proměny v ploše
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; uplatpuje při tom v plošném i
- prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních
prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich
zkušeností
kombinace
- reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání ostatními smysly
VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je vyjadřuje
- vyjádření vizuálních podmětů prostředky vnímatelnými ostatními smysly
- smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření - umělecká výtvarná tvorba
- přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením - hledisko jejich vnímán (vizuální,
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření;
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Výtvarná výchova

1. ročník

haptické)
- hledisko jejich motivace (fantazijní, založené na smyslovém vnímání)
- komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření - v komunikaci se spolužáky,
rodinnými příslušníky a v rámci skupin, v nichž se žák pohybuje (ve škole i mimo
školu)
- uspořádání objektů do celků
- osobní postoj v komunikaci - odlišné interpretace vizuálně obrazných vyjádření
(samostatně vytvořených a přejatých) v rámci skupin v nichž se žák pohybuje
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

odlišné interpretace porovnává se svou dosavadní zkušeností

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah
vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

2. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
- uspořádání objektů do celků - na základě jejich velikosti
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah
- uspořádání vzájemného postavení ve statickém vyjádření
vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
- osobní postoj v komunikaci - odlišné interpretace vizuálně obrazných vyjádření
(samostatně vytvořených a přejatých) v rámci skupin v nichž se žák pohybuje
- prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie, tvary
VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, objekty; porovnává je a třídí na
- typy vizuálně obrazných vyjádření - jejich rozlišení, výběr a uplatnění - hračky,
základě zkušeností, vjemů, zážitků a představ
objekty
- ilustrace textů
- volná malba
- skulptura
- plastika
- linie, tvary - jejich kombinace a proměny v ploše
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; uplatpuje při tom v plošném i
- prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních
prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich
zkušeností
kombinace
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- manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru
- reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání ostatními smysly
- vyjádření vizuálních podmětů prostředky vnímatelnými ostatními smysly
- smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření - film, televize
- přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením - hledisko jejich vnímání (vizuální,
haptické)
- hledisko jejich motivace (fantazijní, založené na smyslovém vnímání)
- komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření - v komunikaci se spolužáky,
rodinnými příslušníky a v rámci skupin, v nichž se žák pohybuje (ve škole i mimo
školu)
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je vyjadřuje

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření;
odlišné interpretace porovnává se svou dosavadní zkušeností

3. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
- prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie, tvary
VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, objekty; porovnává je a třídí na
- textury - jejich jednoduché vztahy (podobnost, kontrast, rytmus)
základě zkušeností, vjemů, zážitků a představ
- typy vizuálně obrazných vyjádření - jejich rozlišení, výběr a uplatnění - ilustrace
textů
- volná malba
- komiks
- fotografie
- linie, tvary - jejich kombinace a proměny v ploše, objemu a prostoru
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; uplatpuje při tom v plošném i
- prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních
prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich
zkušeností
kombinace
- akční tvar malby a kresby
- reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání ostatními smysly
VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je vyjadřuje
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- vyjádření vizuálních podmětů prostředky vnímatelnými ostatními smysly
- smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření - fotografie, tiskoviny
- přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením - hledisko jejich vnímání (vizuální,
haptické)
- komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření - v komunikaci se spolužáky,
rodinnými příslušníky a v rámci skupin, v nichž se žák pohybuje (ve škole i mimo
školu)
- uspořádání objektů do celků - na základě jejich velikosti
- uspořádání vzájemného postavení ve statickém vyjádření
- osobní postoj v komunikaci - jeho utváření a zdůvodpování
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření;
odlišné interpretace porovnává se svou dosavadní zkušeností

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah
vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

4. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
- prvky vizuálně obrazného vyjádření - objemy, světlostní a barevné kvality
VV-5-1-02 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se zaměřuje na projevení
vlastních zkušeností
- reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání ostatními smysly
VV-5-1-03 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na
- vizuálně obrazná vyjádření podmětů hmatových
základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatpuje je v plošné,
- vizuálně obrazná vyjádření podmětů sluchových
objemové i prostorové tvorbě
- vizuálně obrazná vyjádření podmětů pohybových
- vizuálně obrazná vyjádření podmětů čichových
.- vizuálně obrazná vyjádření podmětů chuťových
- vyjádření vizuálních podmětů prostředky vnímatelnými ostatními smysly
- smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření - reklama
- animovaný film, reklama
VV-5-1-04 osobitost svého vnímání uplatpuje v přístupu k realitě, k tvorbě a
interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých
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pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky a postupy
- akční tvar malby a kresby
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech užívá prvky vizuálně obrazného
vyjádření; porovnává je na základě vztahů
- přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením - statické, dynamické
VV-5-1-06 nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření,
která samostatně vytvořil, vybral či upravil
- proměny komunikačního obsahu - záměry tvorby a proměny obsahu vlastních
VV-5-1-06 nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření,
vizuálně obrazných vyjádření i děl výtvarného umění
která samostatně vytvořil, vybral či upravil
- typy vizuálně obrazných vyjádření - jejich rozlišení, výběr a uplatnění
VV-5-1-05 porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje
k nim jako ke zdroji inspirace
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
- prvky vizuálně obrazného vyjádření - objemy, světlostní a barevné kvality
VV-5-1-02 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se zaměřuje na projevení
vlastních zkušeností
- reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání ostatními smysly
VV-5-1-03 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na
- vizuálně obrazná vyjádření podmětů hmatových
základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatpuje je v plošné,
- vizuálně obrazná vyjádření podmětů sluchových
objemové i prostorové tvorbě
- vizuálně obrazná vyjádření podmětů pohybových
- vizuálně obrazná vyjádření podmětů čichových
.- vizuálně obrazná vyjádření podmětů chuťových
- vyjádření vizuálních podmětů prostředky vnímatelnými ostatními smysly
- smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření - elektronická média
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- akční tvar malby a kresby

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech užívá prvky vizuálně obrazného
vyjádření; porovnává je na základě vztahů
- typy vizuálně obrazných vyjádření - jejich rozlišení, výběr a uplatnění
VV-5-1-05 porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje
k nim jako ke zdroji inspirace
- elektronický obraz
VV-5-1-04 osobitost svého vnímání uplatpuje v přístupu k realitě, k tvorbě a
interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých
pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky a postupy
- přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením - statické, dynamické
VV-5-1-06 nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření,
která samostatně vytvořil, vybral či upravil
- proměny komunikačního obsahu - záměry tvorby a proměny obsahu vlastních
VV-5-1-06 nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření,
vizuálně obrazných vyjádření i děl výtvarného umění
která samostatně vytvořil, vybral či upravil
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
prvky vizuálně obrazného vyjádření-linie, tvary, objemy, světlostní a barevné
- VV -9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky vizuálně obrazných vyjádření a
kvality
jejich vztahů, uplatpuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a
poznatků , variuje různé prvky a jejich vztahy pro získání osobitých zkušeností
-uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu- VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového
vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty
účinku, v rovině subjektivního účinku
-reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání ostatními smysly-reflexe ostatních - VV -9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost, i zkušeností získané ostatními smysly,
uměleckých druhů
zaznamenává podněty z představ a fantazie
-smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření- umělecká výtvarná tvorba,
- VV -9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost, i zkušeností získané ostatními smysly,
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fotografie, kombinace a variace ve vlastní tvorbě
-prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních
zkušeností-manipulace s objekty, pohyb těla, akční tvar malby a kresby
-typy vizuálně obrazných vyjádření-hračky, volná malba, objekty, ilustrace textů

-přístupy k vizuálně obrazným vyjádření-hledisko jejich vnímání, hledisko jejich
motivace, reflexe

-osobní postoj v komunikaci

-komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření

-proměny komunikačního obsahu

Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

zaznamenává podněty z představ a fantazie
- VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření
- VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření
- VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového
účinku, v rovině subjektivního účinku
- VV-9-1-07 ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně
vytvořených vizuálně obrazných vyjádření
-VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a vztazích, k tvorbě užívá některé
metody uplatpované v současném výtvarném umění a digitálních médiíchpočítačová grafika ,fotografie, video, animace
-VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i
minulosti, vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
-VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i
minulosti, vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
-VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i
minulosti, vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
-prvky vizuálně obrazného vyjádření-linie, tvary, objemy, světlostní a barevné
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky vizuálně obrazných vyjádření a
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kvality, textury
-uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhuvyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty
-reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání ostatními smysly-vědomé vnímání
a uplatnění mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě

-smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření -umělecká výtvarná tvorba,
fotografie, film, tiskoviny, kombinace a variace ve vlastní tvorbě
-prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních
zkušeností- akční tvar malby a kresby, manipulace s objekty, pohyb těla a jeho
umístění
-typy vizuálně obrazných vyjádření- volná malba, hračky, objekty, ilustrace textů,
skulptura, komiks, komunikační grafika
-přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením-hledisko vnímání, hledisko
motivace,reflexe

-osobní postoj v komunikaci-jeho utváření a zdůvodpování
-komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření-prezentace vlastní tvorby

-proměny komunikačního obsahu

jejich vztahů, uplatpuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a
poznatků, variuje různé prvky a jejich vztahy pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost, i zkušeností získané ostatními smysly,
zaznamenává podněty z představ a fantazie
VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost, i zkušeností získané ostatními smysly,
zaznamenává podněty z představ a fantazie
VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé
metody uplatpované v současném výtvarném umění a digitálních médiích počítačová grafika, fotografie, video, animace
VV -9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření
VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé
metody uplatpované v současném výtvarném umění a digitálních médiích počítačová grafika, fotografie, video, animace
VV -9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření
VV -9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového
účinku, v rovině subjektivního účinku
VV -9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového
účinku, v rovině subjektivního účinku
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i
minulosti, vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
-VV-9-1-07ověřuje komunikační účinky vybraných ,upravených či samostatně
vytvořených vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i
minulosti, vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i
minulosti, vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
-VV-9-1-07ověřuje komunikační účinky vybraných ,upravených či samostatně
vytvořených vizuálně obrazných vyjádření
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Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
-prvky vizuálně obrazného vyjádření- světlostní a barevné kvality ,tvary a objemy, VV -9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky vizuálně obrazných vyjádření a
textury
jejich vztahů, uplatpuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, přestav a
poznatků, variuje různé prvky a jejich vztahy pro získání osobitých výsledků
-uspořádání objektů do celků v ploše ,objemu, prostoru a časovém průběhuVV -9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky vizuálně obrazných vyjádření a
vyjádření pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty
jejich vztahů, uplatpuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, přestav a
poznatků, variuje různé prvky a jejich vztahy pro získání osobitých výsledků
-reflexe a vztahy zrakového vnímání ostatními smysly -reflexe ostatních
VV -9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost, i zkušenosti získané ostatními smysly,
uměleckých druhů
zaznamenává podněty z představ a fantazie
-smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření -reklama, film, tiskoviny, kombinace VV -9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a vztazích, k tvorbě užívá některé
a variace ve vlastní tvorbě
metody uplatpované v současném výtvarném umění a digitálních médiích počítačová grafika, fotografie, video, animace
-prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních
VV -9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a vztazích, k tvorbě užívá některé
zkušeností -akční tvar malby a kresby, vyjádření proměn,uspořádání prostoru
metody uplatpované v současném výtvarném umění a digitálních médiích počítačová grafika, fotografie, video, animace
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření
-typy vizuálně obrazných vyjádření -ilustrace, volná malba, animovaný film,
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i
elektronický obraz, komunikační grafika, vizualizované dramatické akce, plastika
minulostí, vychází při tom ze svých znalostí, historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového
účinku, v rovině subjektivního účinku
-přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením-hledisko vnímání, hledisko motivace,
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i
reflexe
minulostí, vychází při tom ze svých znalostí, historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
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Výtvarná výchova

8. ročník

-osobní postoj v komunikaci
-komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření-prezentace tvorby, mediální
prezentace
-proměny komunikačního obsahu

Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

VV-9-1-07 ověřuje komunikační účinky vybraných ,upravených či samostatně
vytvořených vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-07 ověřuje komunikační účinky vybraných ,upravených či samostatně
vytvořených vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-07 ověřuje komunikační účinky vybraných ,upravených či samostatně
vytvořených vizuálně obrazných vyjádření

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
-prvky vizuálně obrazného vyjádření-textury, tvary
VV -9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů, uplatpuje je pro vyjádření vlastních zkušeností , vjemů, představ a
poznatků, variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých
výsledků
-uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhuVV -9-1-02 zaznamenává vizuálních zkušenost, i zkušeností získaných ostatními
vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty
smysly, zaznamenává podněty z představ a fantazie
-reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání ostatními smysly
VV -9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a vztazích, k tvorbě užívá některé
metody uplatpované v současném výtvarném umění a digitálních médiích počítačová grafika, fotografie, video, animace
-smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření- umělecká výtvarná tvorba, televize, VV -9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a vztazích, k tvorbě užívá některé
elektronická média, kombinace a variace ve vlastní tvorbě
metody uplatpované v současném výtvarném umění a digitálních médiích počítačová grafika, fotografie, video, animace
-prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie ,představ a osobních
VV -9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření
zkušeností- akční tvar malby a kresby, pohyb těla a jeho umístění v prostoru
-typy vizuálně obrazných vyjádření -reflexe a vědomé uplatnění při vlastních
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového
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Výtvarná výchova

9. ročník

tvůrčích činnostech

-osobní postoj v komunikaci-jeho utváření a zdůvodpování
-komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření -prezentace ve veřejném
prostoru, mediální prezentace
-proměny komunikačního obsahu

účinku, v rovině subjektivního účinku
VV -9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i
minulosti, vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-07 ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně
vytvořených vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-07 ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně
vytvořených vizuálně obrazných vyjádření
VV -9-1-02 zaznamenává vizuálních zkušenost, i zkušeností získaných ostatními
smysly, zaznamenává podněty z představ a fantazie
VV -9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i
minulosti, vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-07 ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně
vytvořených vizuálně obrazných vyjádření

5.17 Tělesná výchova
1. ročník
2
Povinný

2. ročník
2
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
2
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
2
2
2
Povinný
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

18

Tělesná výchova
Člověk a zdraví
Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a zdraví RVP ZV.
Tělesná výchova představuje důležitou formu pohybového učení a pohybové kultivace žáků. Je hlavním
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Název předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

Tělesná výchova
zdrojem poznatků a námětů pro zdravotní, rekreační i sportovní využití pohybu v režimu školy i mimo
školu.
Tělesná výchova umožpuje žákům poznat vlastní pohybové možnosti i zdravotní a pohybová omezení,
respektovat je u sebe i u ostatních žáků a aktivně je využívat nebo cíleně ovlivpovat. Vede žáky od
spontánního pohybu k řízené pohybové činnosti, k vlastní pravidelné seberealizaci v oblíbeném sportu
nebo jiné pohybové aktivitě.
Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je žákův prožitek z pohybu a komunikace při
pohybu.
Výuka probíhá v tělocvičně školy, na školním hřišti, ve volném terénu, příp. na sportovištích v obci (místní
sokolovna, hřiště TJ TATRAN).
Na 1.stupni probíhá výuka koedukovaně. Součástí výuky Tělesné výchovy je plavecký výcvik.
Na 2. stupni ZŠ postupuje od spontánní pohybové činnosti k činnosti řízené a výběrové, jejímž smyslem je
schopnost samostatně ohodnotit úrovep své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti pro
uspokojování svých potřeb a zájmů, pro rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro podporu zdraví. Probíhá
odděleně pro dívky a chlapce.
Výuka Tělesné výchovy probíhá od 1. až do 9. ročníku, v každém ročníku po 2 vyučovacích hodinách týdně.














Výchova ke zdraví
Tělesná výchova
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Matematika
Prvouka
Přírodověda
Občansko-rodinná výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Informatika
Přírodopis
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Název předmětu

Tělesná výchova





Fyzika
Cvičení z anglického jazyka
Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatpované na úrovni předmětu,
* seznamuje žáky s různými zdroji informací (časopisy, televize – sportovní utkání a soutěže, OH, MS,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové ME...)
kompetence žáků
* vede žáky ke kritickému hodnocení výsledků své práce
* učitel vede žáky v souladu s vývojovými předpoklady a individuálními zvláštnostmi k tomu, aby si osvojili
nové pohybové dovednosti, kultivovali svůj
pohybový projev a usilovali o optimální rozvoj zdravotně
orientované zdatnosti
Kompetence k řešení problémů:
* vede žáky ke vhodnému řešení problémů, učí je schopnosti obhájit svůj postup a umět zhodnotit
výsledek své práce a učí je zodpovědnému jednání
* vede žáky k aplikaci poznatků při řešení problémů v běžném životě
Kompetence komunikativní:
* navozuje atmosféru přátelské komunikace
* vede žáky ke správné a slušné komunikaci, aby se naučili i v emotivním prostředí při hrách ovládat své
jednání
* vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci při hře, k veřejné prezentaci názorů
* učí je obhajovat vlastní názor, ale i naslouchat ostatním, vést smysluplnou diskuzi
Kompetence sociální a personální:
* vede žáky ke spolupráci v týmu, družstvu
* učí žáky respektovat pravidla, povzbuzovat slabší spolužáky, jednat v duchu fair play
* dbá na to, aby žáci respektovali názoru jiných a aby objektivně dokázali zhodnotit práci svou i ostatních
Kompetence občanské:
* důsledně dbá na dodržování dohodnutých pravidel
* vede žáky ke kritickému hodnocení negativních jevů při tělesné výchově, ale i ve společnosti
(nesportovní chování na zápasech, jednání fair - play)
* využívá kladných vzorů (významní sportovci)
* učí žáky lásce k vlasti a ochraně životního prostředí
* učitel učí žáky respektovat názory ostatních
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Název předmětu

Tělesná výchova
* vede je k zodpovědnosti za svou činnost
* učitel vede žáky k tomu, aby při různých sportovních soutěžích svými výkony i chováním dobře
reprezentovali svou školu
* učitel se snaží, aby žáci měli přehled o našich úspěšných reprezentantech, kteří dosáhli významných
úspěchů ve sportu
* vede je ke sledování sportovních událostí mezinárodní i světové úrovně (OH, ME, MS).
Kompetence pracovní:
* vede žáky, aby v pracovním procesu využívali různé druhy nářadí a náčiní, aby při práci s nimi dodržovali
pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví svého i spolužáků
* učitel trvá na dodržování stanovených pravidel
* vede žáky k zodpovědnému přístupu k práci, ke spolužákům, používanému nářadí, náčiní a ostatním
pomůckám

Způsob hodnocení žáků

Hodnocení a klasifikace žáka učitelem zaujímá důležité místo mezi všemi hodnotícími činnostmi, ať už se
jedná o hodnocení v průběhu výchovně vzdělávacího procesu nebo souhrnně za určité konkrétní vzdělávací
období. Vyučující poskytuje žákovi nezbytnou zpětnou vazbu a pravdivý obraz o tom, s jakým úspěchem se
mu daří dosahovat dílčích konkretizovaných výstupů, které vedou ke klíčovým kompetencím. Výběr
vhodných forem a metod hodnocení žáka je na učiteli. Při výběru vhodné formy hodnocení by vyučující
neměl zapomínat na motivaci žáka k dalšímu učení s ohledem na jeho individuální vlohy a vlastnosti. Je
důležité, aby si zpětnou vazbu dovedli žáci brzy vytvářet i sami a naučili se vlastnímu kritickému
sebehodnocení a hodnocení svých spolužáků. Proto budou vyučující dávat prostor takovým formám
hodnocení všude, kde je to jen trochu možné.
Základem formálního hodnocení žáka je tradiční klasifikace v pětistuppové stupnici. Vyučující je při
klasifikaci povinen dodržovat platné právní předpisy a vnitřní normy školy (zejména vnitřní klasifikační řád),
které upravují pravidla pro klasifikaci.
Hodnocení žáka vychází z posouzení míry dosažených očekávaných výstupů formulovaných v učebních
osnovách matematiky školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně
správné a prokazatelné.
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Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence komunikativní
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
- význam pohybu pro zdraví - pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá
nabízené příležitosti
- příprava organismu - příprava před pohybovou činností
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá
- uklidnění po zátěži
nabízené příležitosti
- napínací a protahovací cvičení
- zdravotně zaměřené činnosti - správné držení těla
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá
nabízené příležitosti
- hygiena při TV - hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí
TV-3-1-04 uplatpuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových
- vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity
činnostech ve známých prostorech školy
- bezpečnost při pohybových činnostech
TV-3-1-04 uplatpuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových
- organizace a bezpečnost cvičebního prostoru
činnostech ve známých prostorech školy
- bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek
- první pomoc v podmínkách TV
- pohybové hry - s různým zaměřením
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové
- netradiční pohybové hry a aktivity
činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení
- využití hraček a netradičního náčiní při cvičení
- pohybová tvořivost
- rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové
- koordinace pohybu
činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení
- základy gymnastiky - průpravná cvičení
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové
činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení
- rytmické a kondiční formy cvičení pro děti
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové
- kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem
činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení
- základy atletiky - rychlý běh
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové
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Tělesná výchova

1. ročník
činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a
soutěžích

- základy sportovních her - manipulace s míčem
- spolupráce ve hře
- průpravné hry
- turistika a pobyt v přírodě
- chůze v terénu
- hry na sněhu
- komunikace v TV
- základní tělocvičné názvosloví v osvojovaných činností
- smluvené povely, signály
- organizace při TV - základní organizace prostoru a činností ve známém prostředí
- pravidla her
- pohybový režim
- zásady správného držení těla
- dechová cvičení
- vnímání pocitů při cvičení
- základy speciálních cvičení - základní cvičební polohy
- základní technika cvičení
- soubor speciálních cvičení pro samostatné cvičení

Učivo

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její
organizaci
ZTV-3-1-01 uplatpuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních
činnostech; zaujímá správné základní cvičební polohy

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením

Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá
nabízené příležitosti
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá
nabízené příležitosti
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její
organizaci

2. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
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Tělesná výchova

2. ročník

- význam pohybu pro zdraví - pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu
- příprava organismu - příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži
- napínací a protahovací cvičení
- zdravotně zaměřené činnosti - správné držení těla
- rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti
- koordinace pohybu
- hygiena pohybových činností, cvičebního prostředí
- vhodné oblečení a obutí
- organizace a bezpečnost cvičebního prostoru
- bezpečná příprava a ukládání pomůcek
- první pomoc v podmínkách TV
- pohybové hry s různým zaměřením
- netradiční pohybové hry a aktivity
- využití hraček a netradičního náčiní
- pohybová tvořivost
- základy gymnastiky - průpravná cvičení
- cvičení s náčiním a na nářadí
- kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem
- základy atletiky - rychlý běh
- základy sportovních her
- manipulace s míčem
- spolupráce ve hře
- průpravné hry
- turistika a pobyt v přírodě
- chůze v terénu
- hry na sněhu
- základní tělocvičné názvosloví
- smluvené povely, signály
- základní organizace prostoru a činností
- pravidla her

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá
nabízené příležitosti
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá
nabízené příležitosti
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové
činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-04 uplatpuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových
činnostech ve známých prostorech školy
TV-3-1-04 uplatpuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových
činnostech ve známých prostorech školy
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové
činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové
činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové
činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové
činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a
soutěžích

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá
nabízené příležitosti
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její
organizaci
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2. ročník

- pohybový režim
- zásady správného držení těla
- dechová cvičení
- vnímání pocitů při cvičení
- základy speciálních cvičení - základní cvičební polohy
- základní technika cvičení
- soubor speciálních cvičení pro samostatné cvičení

ZTV-3-1-01 uplatpuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních
činnostech; zaujímá správné základní cvičební polohy

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
- pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu
- příprava před pohybovou činností
- uklidnění po zátěži
- napínací a protahovací cvičení
- správné zvedání zátěže
- průpravná, kompenzační a relaxační cvičení
- rozvoj rychlosti, vytrvalosti, síly
- koordinace pohybu
- hygiena při TV
- vhodné oblečení a obutí
- organizace a bezpečnost cvičebního prostoru
- příprava a ukládání pomůcek
- první pomoc v podmínkách TV

3. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá
nabízené příležitosti

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové
činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-04 uplatpuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových
činnostech ve známých prostorech školy
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3. ročník

- pohybové hry
- netradiční pohybové hry
- cvičení s náčiním a na nářadí
- jednoduché tance
- motivovaný vytrvalý běh
- manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním
- herní činnosti jednotlivce
- spolupráce ve hře
- průpravné hry
- turistika a pobyt v přírodě
- chůze v terénu
- hry na sněhu
- plavání - hygiena, adaptace, základní plavecké dovednosti
- jeden plavecký způsob
- prvky sebezáchrany a bezpečnosti
- smluvené povely, signály
- zásady jednání a chování
- zásady správného držení těla

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové
činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a
soutěžích

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá
nabízené příležitosti
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá
nabízené příležitosti
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její
organizaci
ZTV-3-1-01 uplatpuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních
činnostech; zaujímá správné základní cvičební polohy
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením

- základní technika cvičení
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
- pohybový režim žáků
- příprava před pohybovou činností

4. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatpuje
kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení
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- uklidnění po zátěži
- napínací a protahovací cvičení
- správné zvedání zátěže
- průpravná, kompenzační a relaxační cvičení a jejich praktické využití
- rozvoj vytrvalosti, síly, pohyblivosti
- hygiena při TV
- vhodné oblečení a obutí
- organizace a bezpečnost cvičebního prostoru
- příprava a ukládání pomůcek
- první pomoc v podmínkách TV
- netradiční pohybové aktivity
- základy gymnastiky - akrobacie
- cvičení s náčiním a na nářadí
- motivovaný vytrvalý běh
- skok do dálky nebo do výšky
- základy estetického pohybu
- vyjádření melodie a rytmu pohybem
- sportovní hry
- utkání podle zjednodušených pravidel minisportů
- plavání - hygiena, adaptace na vodí prostředí
- komunikace v TV - základní tělocvičné názvosloví
- smluvené povely, signály
- jeden plavecký styl
- prvky sebezáchrany a bezpečnosti
- měření a posuzování pohybových dovedností
- zdroje informací o pohybových činnostech

- další pohybové činnosti

úrovně své zdatnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v
souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v
souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-04 uplatpuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním
prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové
dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na
pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí
zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu plavání, zvládá v
souladu s individuálními předpoklady plavecké dovednosti
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví;
cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení
TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou plaveckou
techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a
sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné
informace
TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy
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4. ročník

- zásady správného držení těla

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací
cvičení související s vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních cvičení; koriguje techniku cvičení
podle obrazu v zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou v rozporu s jeho
oslabením

- základní technika cvičení
- pohybové činnosti v návaznosti na obsah TV

Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
- pohybový režim žáků
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatpuje
- příprava před pohybovou činností
kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení
- napínací a protahovací cvičení
úrovně své zdatnosti
- správné zvedání zátěže
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v
- průpravná, kompenzační a relaxační cvičení a jejich praktické využití
souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením
- rozvoj vytrvalosti, síly, pohyblivosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v
souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením
- hygiena při TV
TV-5-1-04 uplatpuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním
- vhodné oblečení a obutí
prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka
- organizace a bezpečnost cvičebního prostoru
- příprava a ukládání pomůcek
- první pomoc v podmínkách TV
- pohybové hry s různým zaměřením
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové
- netradiční pohybové aktivity
dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her
- základy gymnastiky - akrobacie
- cvičení s náčiním a na nářadí
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- motivovaný vytrvalý běh
- skok do dálky nebo do výšky
- hod míčkem
- základy estetického pohybu
- vyjádření melodie a rytmu pohybem
- jednoduché tance
- průpravné úpoly - přetahy a přetlaky

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na
pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti

- sportovní hry
- utkání podle zjednodušených pravidel minisportů
- další pohybové činnosti
- komunikace v TV - základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností
- smluvené povely, signály
- fair play, olympijské ideály a symboly
- pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností - závodů, soutěží
- měření výkonů
- základní pohybové testy
- zdroje informací o pohybových činnostech

TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a
sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné
informace
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních cvičení; koriguje techniku cvičení
podle obrazu v zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací
cvičení související s vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou v rozporu s jeho
oslabením

- základní technika cvičení
- zásady správného držení těla
- pohybové činnosti v návaznosti na obsah TV

Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové
dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí
zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví;
cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí
zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky

6. ročník



Kompetence k učení
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Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
ATLETIKA: speciální běžecká cvičení; technika běhu na krátké vzdálenosti - sprint 60 TV-9-1-01 při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
m; taktika běhu na střední a dlouhé vzdáleností - vytrvalostní běh 1500m; běh přes TV-9-1-02 zvládá techniku nové atletické disciplíny i další náročnější techniky
přírodní překážky; štafetový běh; skok daleký, hod kriketovým míčkem; běh v
TV-9-3-03 získané dovednosti uplatní i jako reprezentant školy
terénu 15 min.; rozvoj rychlosti a vytrvalosti
GYMNASTIKA:akrobacie: kotoul vpřed a vzad, kotoulové řady,stoj na lopatkách, stoj TV-9-1-02 dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí; při cvičení náležitě uplatní i
na rukou s dopomocí,kruhy, roznožka přes kozu, šplh s přírazem na tyči
svůj fyzický fond
TV-9-3-01
TV-9-2-01 zvládá kotoul vpřed i vzad, cvičební prvky na trampolíně a kruzích;
vyšplhá na tyči do 3 m
RYTMICKÁ A KONDIČNÍ GYMNASTIKA:polkový krok a mazurka
TV-9-3-01 zvládá jednoduché taneční kroky; tančí s partnerem opačného pohlaví
TV-9-2-02 zná základní způsoby rozvoje kondičních a koordinačních předpokladů
ÚPOLY:střehové postoje; přetahy; přetlaky; rychlostní a postřehová cvičení; silové TV-9-3-02 používá správnou techniku; uplatpuje vhodné chování; učí se
hry
sebeovládání; řízenými cviky se zbavuje agresivity
SPORTOVNÍ HRY:fotbal; futsal; floorbal; přehazovaná,košíková – dribling; vybíjená a TV-9-2-02
herní cvičení
TV-9-1-01 uplatpuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech; dokáže řídit
sportovní utkání svých vrstevníků
TV-9-3-04 uplatpuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech
TV-9-3-03 zná základní pojmy osvojovaných činností; chápe základní role a hráčské
funkce v družstvu; dodržuje zvolenou taktiku
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické
akce
na úrovni školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ:vycházky, bruslení a lyžování podle přírodních
TV-9-2-02
podmínek
TV-9-3-06 uplatpuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém prostředí; zvládá i
dlouhodobější pobyt v přírodě a přesun s mírnou zátěží v nenáročném terénu do 5
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VÝZNAM POHYBU PRO ZDRAVÍ:hygiena a bezpečnost při pohybových
činnostech,průpravná a koordinační cvičení; kondiční cvičení; cvičení s náčiním (
švihadla, tyče, medicinbaly…),pravidla bezpečného chování v silničním provozu, v
dopravních prostředcích,povinnosti spolujezdce v autě, dopravní značky

Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

km
TV-9-1-05
TV-9-1-01
TV-9-1-04 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu; usiluje o
zlepšení své tělesné zdatnostiu uplatpuje vhodné a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť, přírody a silničního provozu
TV-9-1-05 zvládá rychlý a bezpečný pohyb na sněhu a ledu
TV-9-1-05
TV-9-1-01
TV-9-1-04 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu; usiluje o
zlepšení své tělesné zdatnostiu uplatpuje vhodné a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť, přírody a silničního provozu
TV-9-1-02 ví, že vhodný pohyb pomáhá ke zdravému růstu a že by se měl aktivně
pohybovat min. 2 hod. denně; snaží se o to i samostatně
TV-9-2-02 zná základní způsoby rozvoje kondičních a koordinačních předpokladů

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
ATLETIKA:sprint 60 m; vytrvalostní běh 1500m; běh přes přírodní překážky;
TV-9-1-01 při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
štafetový běh,předávka štafety,skok daleký,hod kriketovým míčkem,běh v terénu TV-9-2-01 zvládá techniku nové atletické disciplíny i další náročnější techniky
15 min.; speciální běžecká cvičení
TV-9-3-03 získané dovednosti uplatní i jako reprezentant školy
TV-9-3-04 dokáže pracovat s pomůckami pro LA (stopky, bloky, pásmo); zná základy
o rganizace LA soutěží
GYMNASTIKA:akrobacie,kotoul vpřed a vzad,kotoulové řady,stoj na lopatkách; stoj TV-9-3-01
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na rukou s dopomocí,kruhy,překot vzad,roznožka a skrčka přes kozu,šplh na tyči s
obměnami,rovnovážné polohy v postojích, jednoduché akrobatické sestavy,skoky
odrazem z trampolíny (prosté, s pohyby nohou), průprava pro kotoul letmo a
kotoul vzad do zášvihu, cvičení se švihadly a s míči

RYTMICKÁ A KONDIČNÍ GYMNASTIKA:polkový krok a valčíkový krok,lidový
tanec,disko tanec

ÚPOLY:střehové postoje; přetahy; přetlaky; rychlostní a postřehová cvičení; silové
hry,úpolové odpory; převaly,pád vzad do kolébky,pád stranou

SPORTOVNÍ HRY:vybíjená; přehazovaná,košíková,herní činnost jednotlivce; herní
cvičení,průprava pro odbíjenou:odbití vrchem, spodem a podání

TURISTIKA, LYŽOVÁNÍ A POBYT V PŘÍRODĚ:vycházky, bruslení podle přírodních
podmínek lyžování – dle možností týdenní lyžařský výcvik,chůze v terénu,základní

TV-9-2-02 dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí; při cvičení náležitě uplatní i
svůj fyzický fond
TV-9-2-02 zná aktivně osvojované pojmy, záchranu a dopomoc při cvicích; zacvičí
jednoduchou akrobatickou sestavu; zvládá skrčku přes gymnastické nářadí
TV-9-3-01 zvládá kotoul vpřed i vzad, cvičební prvky na trampolíně a kruzích;
vyšplhá na tyči do 3 m
TV-9-2-01 zvládá základní postoje, úchopy; zná význam sebeobranných činností
TV-9-3-04 zná základní pojmy osvojovaných činností; chápe základní role a hráčské
funkce v družstvu; dodržuje zvolenou taktiku
TV-9-3-01 zvládá jednoduché taneční kroky; tančí s partnerem opačného pohlaví
TV-9-3-01 zvládá různé druhy pohybu s hudebním a rytmickým doprovodem,
zatančí dva tance (lidový a disko)
TV-9-3-02
TV-9-3-04 uplatpuje zásady fair,play jednání při hře
TV-9-2-01 používá správnou techniku; uplatpuje vhodné chování; učí se
sebeovládání; řízenými cviky se zbavuje agresivity
TV-9-1-05 zná nejdůležitější pravidla pohybu v zimní krajině a chování na vlecích,
sjezdovkách a řídí se jimi
TV-9-3-04 uplatpuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech; dokáže řídit
sportovní utkání svých vrstevníků
TV-9-1-05 zvládá rychlý a bezpečný pohyb na sněhu a ledu; dodržuje pravidla
bezpečnosti
TV-9-3-03 zná základní pojmy osvojovaných činností; chápe základní role a hráčské
funkce v družstvu; dodržuje zvolenou taktiku
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické
akce
na úrovni školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se
na
jejich prezentaci
TV-9-1-01
TV-9-1-02
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pravidla silničního provozu,dopravní značky, předcházení nebezpečí

VÝZNAM POHYBU PRO ZDRAVÍ:hygiena a bezpečnost při pohybových
činnostech,průpravná a koordinační cvičení; kondiční cvičení; cvičení s náčiním
(švihadla, tyče, medicinbaly…)

Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

TV-9-1-03 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu; usiluje o
zlepšení své tělesné zdatnosti; uplatpuje vhodné a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť, přírody a silničního provozu
TV-9-1-05 zvládá rychlý a bezpečný pohyb na sněhu a ledu; dodržuje pravidla
bezpečnosti
TV-9-1-02 TV-9-1-03 ví, že vhodný pohyb pomáhá ke zdravému růstu a že by se měl
aktivně pohybovat min. 2 hod. denně; snaží se o to i samostatně
TV-9-1-05 uplatpuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém prostředí; zvládá i
dlouhodobější pobyt v přírodě a přesun v náročnějším terénu do 5 km
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické
akce
na úrovni školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TV-9-2-02 zná základní způsoby rozvoje kondičních a koordinačních předpokladů
TV-9-1-02 TV-9-1-03 ví, že vhodný pohyb pomáhá ke zdravému růstu a že by se měl
aktivně pohybovat min. 2 hod. denně; snaží se o to i samostatně
TV-9-1-05 uplatpuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí
sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu
a přizpůsobí jim svou činnost

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
ATLETIKA:sprint 60 m, vytrvalostní běh 1500m, běh přes přírodní překážky; běh v
TV-9-1-01 při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
terénu,štafetový běh,předávka štafety,skok daleký,hod granátem,hod kriketovým TV-9-3-07 změří a zapíše výkony; upraví dráhu a doskočiště, prezentuje a posoudí
míčkem,běh v terénu 25 min.; speciální běžecká cvičení
změřené výkony v jednotlivých disciplínách
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TV-9-1-01 zvládá techniku nové atletické disciplíny i další náročnější techniky
TV-9-1-01 zná základní startovní povely
TV-9-1-03 získané dovednosti uplatní i jako reprezentant školy
TV-9-3-05
TV-9-3-04 dokáže pracovat s pomůckami pro LA (stopky, bloky, pásmo); zná
základy organizace LA soutěží
TV-9-1-01 chápe význam LA jako vhodnou průpravu pro jiné sporty
GYMNASTIKA:akrobacie,kotoul vpřed a vzad,kotoulové řady,stoj na lopatkách; stoj TV-9-2-01 zvládá kotoul vpřed i vzad, cvičební prvky na trampolíně a kruzích;
na rukou s dopomocí,přemet stranou,akrobatická sestava,akrobatické cvičení ve
vyšplhá na tyči do 3 m
dvojicích i skupinách,švédská bedna,odbočka,kruhy,překot vzad, komíhání ve svisu, TV-9-2-01
svis vznesmo a střemhlav,roznožka a skrčka přes kozu,šplh na tyči s
TV-9-2-02 dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí; při cvičení náležitě uplatní i
obměnami,průprava pro kotoul letmo a kotoul vzad do zášvihu,jednoduché
svůj fyzický fond
akrobatické sestavy,skoky odrazem z trampolíny (prosté, s pohyby nohou)
TV-9-3-01 zná aktivně osvojované pojmy, záchranu a dopomoc při cvicích; zacvičí
jednoduchou akrobatickou sestavu; zvládá skrčku přes gymnastické nářadí; cvičí
podle slovních pokynů i grafického návodu
TV-9-3-01 z osvojených cviků připraví krátkou sestavu a zacvičí ji
ÚPOLY:střehové postoje; přetahy; přetlaky; rychlostní a postřehová cvičení; silové TV-9-3-02 používá správnou techniku; uplatpuje vhodné chování; učí se
hry,úpolové odpory; převaly, držení a pohyb v postojích, odpory v nich; úpolové
sebeovládání; řízenými cviky se zbavuje agresivity
hry,pád vzad do kolébky,pád stranou
TV-9-3-02
TV-9-1-01 zvládá základní postoje, úchopy; zná význam sebeobranných činností;
uvědomuje si význam sebeobrany a své možnosti ve střetu s protivníkem i následky
zneužití bojových činností
SPORTOVNÍ HRY:fotbal, futsal, floorbal, odbíjená, přehazovaná,
TV-9-3-02
vybíjená,košíková,herní činnost jednotlivce, herní cvičení,průprava pro odbíjenou: TV-9-3-04 uplatpuje zásady fair-play jednání při hře
odbití vrchem, spodem a podání.
TV-9-3-02 zvládá základní HČJ a uplatpuje je ve hře; rozumí základním pravidlům;
ovládá základy rozhodování ve hře
TV-9-3-06 uplatpuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech; dokáže řídit
sportovní utkání svých vrstevníků.
TV-9-3-01 zná základní pojmy osvojovaných činností; chápe základní role a hráčské
funkce v družstvu; dodržuje zvolenou taktiku
TV-9-3-04 rozumí základním rozdílům mezi jednotlivými druhy sportovních her
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu
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TURISTIKA, LYŽOVÁNÍ A POBYT V PŘÍRODĚ:vycházky, bruslení podle přírodních
podmínek,lyžování – dle možností týdenní lyžařský výcvik,chůze v terénu,základní
pravidla silničního provozu, chování v dopravních situacích, snižování rizik a
nehodovosti v dopravě
VÝZNAM POHYBU PRO ZDRAVÍ:hygiena a bezpečnost při pohybových
činnostech,průpravná a koordinační cvičení, kondiční cvičení, cvičení s náčiním (
švihadla, tyče, medicinbaly…)

RYTMICKÁ A KONDIČNÍ GYMNASTIKA:polkový krok a valčíkový krok,lidový
tanec,disko tanec,výběr z lidových,společenských, disko a country tanců,různé
druhy pohybu s hudebním a rytmickým doprovodem

družstva
a dodržuje ji
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se
na
jejich prezentaci
TV-9-1-05 uplatpuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém prostředí; zvládá i
dlouhodobější pobyt v přírodě a přesun v náročnějším terénu do 5 km
TV-9-3-02 uvědomuje si, že turistika je vhodná celoroční pohybová činnost
TV-9-1-05 zná nejdůležitější pravidla pohybu v zimní krajině a chování na vlecích,
sjezdovkách a řídí se jimi
TV-9-1-05 zvládá rychlý a bezpečný pohyb na sněhu a ledu; dodržuje pravidla
bezpečnosti
TV-9-1-02
TV-9-1-03 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu; usiluje o
zlepšení své tělesné zdatnosti; uplatpuje vhodné a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť, přírody a silničního provozu
TV-9-1-01 ví, že vhodný pohyb pomáhá ke zdravému růstu a že by se měl aktivně
pohybovat min. 2 hod. denně, snaží se o to i samostatně
TV-9-1-01 zná základní způsoby rozvoje kondičních a koordinačních předpokladů
TV-9-1-05 uplatpuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí
sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu
a přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí
TV-9-3-01 zvládá různé druhy pohybu s hudebním a rytmickým doprovodem;
zatančí dva tance (lidový a disko)
TV-9-2-01 chápe zdravotně pohybové a kulturně estetické funkce pohybu s
hudebním doprovodem; rozliší mezi estetickým a neestetickým pohybem; zatančí
dva tance z osvojovaných skupin
TV-9-2-01 zvládá jednoduché taneční kroky; tančí s partnerem opačného pohlaví
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9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
ATLETIKA:nízký start,sprint 60,100m,sprinterská abeceda, vytrvalostní běh
TV-9-1-01 při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
800,1500m,běh v terénu, běh přes přírodní překážky,štafetový běh,předávka
TV-9-1-01 zvládá techniku nové atletické disciplíny i další náročnější techniky
štafety,skok daleký, hod granátem, speciální běžecká cvičení, indiánský běh, hod
TV-9-3-03
kriketovým míčkem, hod na cíl
TV-9-3-04 sleduje sportovní utkání; zná průpravná cvičení pro jednotlivé atletické
disciplíny; velí družstvu, zná olympijské disciplíny, zná názvy náčiní a sportů, které si
ve škole přímo neosvojí
TV-9-1-03 získané dovednosti uplatní i jako reprezentant školy
TV-9-3-05
TV-9-3-04
TV-9-3-07 dokáže pracovat s pomůckami pro LA (stopky, bloky, pásmo); zná
základy organizace LA soutěží
TV-9-1-01 chápe význam LA jako vhodnou průpravu pro jiné sporty
TV-9-3-05 změří a zapíše výkony, upraví dráhu a doskočiště
TV-9-3-05 zná základní startovní povely
GYMNASTIKA:akrobacie,kotoul vpřed a vzad,kotoulové řady,stoj na lopatkách, stoj TV-9-2-01
na rukou,přemet stranou,akrobatická sestava,akrobatické cvičení ve dvojicích i
TV-9-2-02
skupinách,švédská bedna,odbočka,kruhy,překot vzad, komíhání ve svisu, svis
TV-9-3-01 zvládá kotoul vpřed i vzad, cvičební prvky na trampolíně a kruzích;
vznesmo a střemhlav,roznožka a skrčka přes kozu,šplh na tyči s obměnami, cvičení vyšplhá na tyči do 3 m
na lavičkách,průprava pro kotoul letmo a kotoul vzad do zášvihu,jednoduché
TV-9-1-02 dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí; při cvičení náležitě uplatní i
akrobatické sestavy, cvičení s náčiním (tyče, míče, švihadla),skoky odrazem z
svůj fyzický fond
trampolíny (prosté, s pohyby nohou)
TV-9-3-01 zná aktivně osvojované pojmy, záchranu a dopomoc při cvicích; zacvičí
jednoduchou akrobatickou sestavu; zvládá skrčku přes gymnastické nářadí; cvičí
podle slovních pokynů i grafického návodu
TV-9-3-01
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TV-9-2-01 z osvojených cviků připraví krátkou sestavu a zacvičí ji
TV-9-2-01
TV-9-2-02 zná aktivně osvojované pojmy; zvládá dopomoc a záchranu při cvičení
RYTMICKÁ AKONDIČNÍ GYMNASTIKA:technika tanců,základní kroky, držení,
TV-9-2-01 zvládá jednoduché taneční kroky; tančí s partnerem opačného pohlaví
pohyb,výběr z lidových, společenských, disko a country tanců,různé druhy pohybu s TV-9-2-01 zvládá různé druhy pohybu s hudebním a rytmickým doprovodem;
hudebním a rytmickým doprovodem,jednoduché pohybové etudy,technika pohybu zatančí dva až tři tance z osvojovaných skupin
s náčiním
TV-9-2-01
TV-9-2-02 chápe zdravotně pohybové a kulturně estetické funkce pohybu s
hudebním doprovodem; rozliší mezi estetickým a neestetickým pohybem; zatančí
dva tance z osvojovaných skupin; zná základní druhy cvičení a pohybu s hudbou;
rozliší estetický a neestetický pohyb
TV-9-1-02 naznačí jeho příčiny
ÚPOLY:střehové postoje, přetahy, přetlaky, rychlostní a postřehová cvičení, silové TV-9-3-02 používá správnou techniku; uplatpuje vhodné chování; učí se
hry,úpolové odpory, převaly, držení a pohyb v postojích, odpory,úpolové hry,pád
sebeovládání; řízenými cviky se zbavuje agresivity
vzad do kolébky,pád stranou a kotoulem,držení soupeře na zemi, boj o únik
TV-9-3-03 zvládá základní postoje, úchopy; zná význam sebeobranných činností;
uvědomuje si význam sebeobrany a své možnosti ve střetu s protivníkem i následky
zneužití bojových činností
SPORTOVNÍ HRY:odbíjená, přehazovaná, košíková,herní cvičení a herní činnost
TV-9-3-04
jednotlivce,herní kombinace,obranné a útočné kombinace,pravidla hry, taktika
TV-9-3-06 uplatpuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech; dokáže řídit
hry,řízená hra
sportovní utkání svých vrstevníků
TV-9-3-06 zvládá základní údržbu náčiní a úpravu hřiště před i po utkání
TV-9-3-06 rozumí základním rozdílům mezi jednotlivými druhy sportovních her
TV-9-3-03 zná základní pojmy osvojovaných činností; chápe základní role a hráčské
funkce v družstvu; dodržuje zvolenou
TV-9-3-03 zvládá základní HČJ a uplatpuje je ve hře
TV-9-3-06 rozumí základním pravidlům; ovládá základy rozhodování ve hře
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se
na
jejich prezentaci
TURISTIKA, LYŽOVÁNÍ A POHYB V PŘÍRODĚ:vycházky, bruslení podle přírodních
TV-9-1-05 uplatpuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém prostředí; zvládá i
podmínek,lyžování – dle možností týdenní lyžařský výcvik,chůze v terénu,přežití v dlouhodobější pobyt v přírodě a přesun v náročnějším terénu do 5 km
přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla,
TV-9-1-05 zná nejdůležitější pravidla pohybu v zimní krajině a chování na vlecích,
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základní pravidla silničního provozu, používání znalostí v praxi, základní legislativa v sjezdovkách a řídí se jimi
dopravě, analýza dopravních situací, bezpečné chování
TV-9-1-05 zvládá rychlý a bezpečný pohyb na sněhu a ledu; dodržuje pravidla
bezpečnosti.
TV-9-3-02 uvědomuje si, že turistika je vhodná celoroční pohybová činnost
VÝZNAM POHYBU PRO ZDRAVÍ:hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech, TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu; usiluje o
sportovní etika, odmítání drog a jiných škodlivin, průpravná a koordinační cvičení, zlepšení své tělesné zdatnosti; uplatpuje vhodné a bezpečné chování i v méně
cvičení na rozvoj vytrvalosti a svalové zdatnosti,kondiční cvičení, cvičení s náčiním známém prostředí sportovišť, přírody a silničního provozu
(švihadla, tyče, medicinbaly…), aerobik
TV-9-1-02
TV-9-1-03 ví, že vhodný pohyb pomáhá ke zdravému růstu a že by se měl aktivně
pohybovat min. 2 hod. denně, snaží se o to i samostatně, upraví sportovní aktivitu
vzhledem k venkovním podmínkám
TV-9-1-01 zná základní způsoby rozvoje kondičních a koordinačních předpokladů
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a
zdravím
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se
na
jejich prezentaci

5.18 Člověk a svět práce
5.18.1 Svět práce

1. ročník
1
Volitelný

2. ročník
1
Volitelný

3. ročník
1
Volitelný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
1
1
1
Volitelný
Volitelný
Volitelný

Celkem
7. ročník
1
Volitelný

8. ročník
1
Volitelný

9. ročník
1
Volitelný

9
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Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Mezipředmětové vztahy

Svět práce
Člověk a svět práce
Vzdělávací obsah předmětu Svět práce vychází ze vzdělávacího oboru RVP ZV Člověk a svět práce. Předmět
je zaměřen na rozvoj znalostí na trhu práce, volby profesní orientace, zaměstnání, vzdělání, podnikání a
také jejich praktického uplatnění.
V hodinách jsou využívány metody výkladu učitele, skupinové i samostatné práce, práce se cvičnými
soupravami a pomůckami. Někdy je prováděna řada názorných pokusů doplpujících výklad učitele.
Pro 8. činí hodinová dotace 1 hodinu týdně .



Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatpované na úrovni předmětu,
Učitel formuje u žáka vlastní názor a úsudek na základě empirické zkušenosti.
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Vede žáky k sebepoznávání, sebehodnocení a rozpoznání významu jejich vlivu na volbu profesní orientace.
kompetence žáků
Vede žáky k samostatnosti a upevpování návyků potřebných pro kvalitní učení a zapamatování.
Zadává žákům takové úkoly, které jsou pro průměrného žáka splnitelné, aby žák viděl smysl svého učení a
projevoval všechny své schopnosti bez vnějšího tlaku a diskriminace.
Vede žáky k sebehodnocení, vyjadřování svých názorů na práci svou, své skupiny i ostatních skupin, včetně
korektní argumentace.
Učitel při své práci využívá možností internetu a výukových programů na PC.
Kompetence k řešení problémů:
Učitel uvádí řešení řady úloh z praktického života.
Používá osvědčených postupů a schémat při řešení podobných úloh.
Vede žáky k rozpoznání různých forem hledání zaměstnání a rozmanitosti podmínek přijímacích řízení.
Vede žáka k posouzení svých možností při rozhodování o volbě vhodného povolání.
Snaží se u žáků o prokázání schopnosti prezentace své osoby při vstupu na trh práce.
vede žáka k orientaci ve vybraných profesích.
Kompetence komunikativní:
Učitel vede žáky ke správnému formulování svých myšlenek a vět.
Vede žáky k přehlednému zformulování zadání řešené úlohy.
Vede žáky k oboustranné plynulé komunikaci s učitelem i ostatními žáky.
Snaží se o praktické využití všech dostupných informačních prostředků.
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Název předmětu

Způsob hodnocení žáků

Svět práce
Snaží se, aby u žáků došlo k pochopení významu a nezbytnosti vhodné komunikace pro dosažení jejich cílů
a uspokojivého výsledku jejich snažení.
Kompetence sociální a personální:
Učitel vede žáky ke vzájemné pomoci při učení a řešení problémů, využívá výměnu role učitel – žák.
Pro práci během výuky stanovuje učitel žákům jasná pravidla a mantinely, které důsledně zohledpuje při
hodnocení, čímž podporuje kreativitu a snahu o zdokonalování a zlepšování.
Učitel zapojuje žáky do projektů, které se týkají vyučovaného předmětu nebo s ním úzce souvisejí.
Zadává žákům takové úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat s ostatními a najít si své místo ve
skupině, vede žáky k akceptování názoru stanoviska.
Kompetence občanské:
Učitel vede žáky ke vzájemné pomoci při učení a řešení problémů, využívá výměnu role učitel – žák.
Pro práci během výuky stanovuje učitel žákům jasná pravidla a mantinely, které důsledně zohledpuje při
hodnocení, čímž podporuje kreativitu a snahu o zdokonalování a zlepšování.
Učitel zapojuje žáky do projektů, které se týkají vyučovaného předmětu nebo s ním úzce souvisejí.
Zadává žákům takové úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat s ostatními a najít si své místo ve
skupině, vede žáky k akceptování názoru
druhých a k obhajování svého stanoviska.
Kompetence pracovní:
Učitel se snaží o využití vlastního námětu úlohy a její zapracování do probíraného tématického celku.
Motivuje žáky k aktivnímu zapojení do oblasti svět práce.
Vede je k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci.
Vede žáka k samostatnosti, rozvaze a logickému myšlení.
výuku doplpuje o praktické exkurze.
využívá schopností celého pracovního týmu pro dosažení uspokojivého výsledku
Hodnocení a klasifikace žáka učitelem zaujímá důležité místo mezi všemi hodnotícími činnostmi, ať už se
jedná o hodnocení v průběhu výchovně vzdělávacího procesu nebo souhrnně za určité konkrétní vzdělávací
období. Vyučující poskytuje žákovi nezbytnou zpětnou vazbu a pravdivý obraz o tom, s jakým úspěchem se
mu daří dosahovat dílčích konkretizovaných výstupů, které vedou ke klíčovým kompetencím. Výběr
vhodných forem a metod hodnocení žáka je na učiteli. Při výběru vhodné formy hodnocení by vyučující
neměl zapomínat na motivaci žáka k dalšímu učení s ohledem na jeho individuální vlohy a vlastnosti. Je
důležité, aby si zpětnou vazbu dovedli žáci brzy vytvářet i sami a naučili se vlastnímu kritickému
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Název předmětu

Svět práce
sebehodnocení a hodnocení svých spolužáků. Proto budou vyučující dávat prostor takovým formám
hodnocení všude, kde je to jen trochu možné.
Základem formálního hodnocení žáka je tradiční klasifikace v pětistuppové stupnici. Vyučující je při
klasifikaci povinen dodržovat platné právní předpisy a vnitřní normy školy (zejména vnitřní klasifikační řád),
které upravují pravidla pro klasifikaci. Souhrnné písemné slovní hodnocení může vyučující použít jen v
souladu s platnými právními předpisy nebo jako (velmi vhodný) „doplněk“ ke klasifikaci.
Hodnocení žáka vychází z posouzení míry dosažených očekávaných výstupů formulovaných v učebních
osnovách matematiky školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně
správné a prokazatelné.
Svět práce

Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
Trh práce
- ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí
- povolání, pracoviště, pracovní prostředky, pracovní prostředí, pracovní objekty,
- ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při
požadavky kvalifikační, zdravotní a osobnostní; rovnost příležitostí na trhu práce
vstupu na trh práce
Volba profesní orientace, základní principy, osobní zájmy a cíle, osobní vlastnosti a - ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí
schopnosti
- ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a
profesní přípravy
- ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného
vzdělávání, zná SŠ a SOU ve svém okolí; má přehled o oborech, které nabízí
- ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při
vstupu na trh práce
Možnosti vzdělávání, náplp učebních a studijních oborů, informace a poradenské
- ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a
služby
profesní přípravy
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Svět práce

8. ročník

Zaměstnání
- pracovní příležitosti v obci (regionu), způsoby hledání zaměstnání, životopis,
pohovor, nezaměstnanost, úřad práce, práva a povinnosti zaměstnanců
a zaměstnavatelů, Zákoník práce

Podnikání
- druhy a struktura organizací, nejčastější formy podnikání, drobné a soukromé
podnikání

Svět práce
Výchovné a vzdělávací strategie

- ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného
vzdělávání, zná SŠ a SOU ve svém okolí; má přehled o oborech, které nabízí
- ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí
- ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a
profesní přípravy
- ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného
vzdělávání, zná SŠ a SOU ve svém okolí; má přehled o oborech, které nabízí
- ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při
vstupu na trh práce
- ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí
- ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a
profesní přípravy
- ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného
vzdělávání, zná SŠ a SOU ve svém okolí; má přehled o oborech, které nabízí
- ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při
vstupu na trh práce

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
- technika jako pracovní prostředek, jako objekt nebo produkt práce
- provede a vyřeší zadaný úkol správně a ve stanoveném rozsahu i termínu
- ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí
- zaměstnání, způsoby hledání zaměstnání, životopis, práce a povinnosti, Zákoník
- ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí
práce
- ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a
profesní přípravy
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Svět práce

9. ročník

- podnikání, struktura a druhy organizací, nejčastější formy podnikání, drobné a
soukromé podnikání

- hygiena, bezpečnostní předpisy, první pomoc při úrazu, bezpečnost a ochrana
zdraví při práci

- ochrana pracovního a životního prostředí

- nezaměstnanost – úřad práce (exkurze)

- ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného
vzdělávání
- zná SŠ a SOU ve svém okolí; má přehled o oborech, které nabízí
- ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při
vstupu na trh práce
- ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí
- ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a
profesní přípravy
- ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při
vstupu na trh práce
- provede a vyřeší zadaný úkol správně a ve stanoveném rozsahu i termínu
- organizuje a plánuje svoji činnost
- ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a
orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů
- provede a vyřeší zadaný úkol správně a ve stanoveném rozsahu i termínu
- organizuje a plánuje svoji činnost
- ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a
orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů
- organizuje a plánuje svoji činnost
- ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného
vzdělávání
- zná SŠ a SOU ve svém okolí; má přehled o oborech, které nabízí
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5.18.2 Pěstitelství

1. ročník
1
Volitelný

2. ročník
1
Volitelný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
1
Volitelný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
1
1
1
Volitelný
Volitelný
Volitelný

Celkem
7. ročník
1
Volitelný

8. ročník
1
Volitelný

9. ročník
1
Volitelný

9

Pěstitelství

Člověk a svět práce
Vzdělávací obsah předmětu Pěstitelství a chovatelství vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Člověk a svět
práce.
Výuka je zaměřena na praktické činnosti žáků, osvojování a rozvoj dovedností, samostatnosti i kooperace
při praktických činnostech i při práci s informacemi, dodržování pracovní kázně a bezpečnosti a hygieny při
práci. Důraz je kladen na praktické aplikace osvojených teoretických poznatků a vhodné způsoby
prezentace výsledků vlastní práce. Žáci se učí chápat a uvědomovat si užitečnost poznávání
způsobů pěstování rostlin, chovu domácích živočichů a dalších souvisejících činností pro praktický život.
Žáci si formují kladný vztah k rostlinám, živočichům i k neživé přírodě, které svou činností výrazně
ovlivpujeme.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Poznatky o půdě a pěstovaných a chovaných organismech často navazují na znalosti a dovednosti získané
předmětu (specifické informace o předmětu žáky při každodenních činnostech běžného života na vesnici. Předmět Pěstitelství se podílí na vytváření
důležité pro jeho realizaci)
základů vzdělání a postojů k životním hodnotám a tvůrčího přístupu k ochraně životního prostředí.
Vyučovací předmět Pěstitelství je zařazen do 6.,7. a 9.ročníku při hodinové dotaci týdně.
Mezipředmětové vztahy
 Přírodopis
Způsob hodnocení žáků

 Výtvarná výchova
Základem formálního hodnocení žáka je tradiční klasifikace v pětistuppové stupnici. Vyučující je při
klasifikaci povinen dodržovat platné právní předpisy a vnitřní normy školy (zejména vnitřní klasifikační řád),
které upravují pravidla pro klasifikaci.
Hodnocení žáka vychází z posouzení míry dosažených očekávaných výstupů formulovaných v učebních
osnovách školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a
prokazatelné.
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Pěstitelství
Učivo
-základní podmínky pro pěstování
-zelenina
-osivo
-sadba
-pěstování vybraných druhů rostlin

-okrasné rostliny
základy ošetřování pokojových květin

-pěstování vybraných druhů zeleniny

-květina v exteriéru a interiéru
-jednoduchá vazba úprava květin
-ovocné rostliny
-druhy ovocných rostlin
-uskladnění a zpracování ovoce
-léčivé rostliny,koření
-rostliny a zdraví člověka
-léčivé účinky rostlin
-jedovaté rostliny

6. ročník
ŠVP výstupy
- ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
- ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
- ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu
- ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
- ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu
- ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
- ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
-ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázep, zásady hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty
- ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
- ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
- ČSP- 9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu
-ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázep, zásady hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty
- ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
-ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázep, zásady hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty
- ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
- ČSP- 9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu
- ČSP- 9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu
- ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
- ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
- ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu
- ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
- ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu
- ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
- ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu
- ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
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Pěstitelství

6. ročník

-rostliny jako drogy a jejich zneužívání
-chovatelství

- ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
-ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného
kontaktu se zvířaty
-ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného
kontaktu se zvířaty
- ČSP- 9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu
-ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázep, zásady hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty
-ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného
kontaktu se zvířaty
-ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázep, zásady hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty

-chov zvířat v domácnosti
-podmínky chovu, hygiena a bezpečnost chovu

-kontakt se známými a neznámými zvířaty

Pěstitelství
Učivo
-základní podmínky pro pěstování
-zelenina
-osivo
-sadba
-pěstování vybraných druhů rostlin
-okrasné rostliny
-základy ošetřování pokojových rostlin

-pěstování vybraných druhů zeleniny
-květina exteriéru a interiéru

7. ročník
ŠVP výstupy
- ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
- ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
- ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
- ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
- ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
- ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu
- ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
- ČSP- 9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu
- ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu
- ČSP- 9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu
-ČSP -9-3-05 dodržuje technologickou kázep, zásady hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty
- ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
- ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu
- ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
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7. ročník
- ČSP- 9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu
- ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu
-ČSP -9-3-05 dodržuje technologickou kázep, zásady hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty
- ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
- ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
- ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu
-ČSP -9-3-05 dodržuje technologickou kázep, zásady hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty
- ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu
- ČSP- 9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu
- ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
- ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
-ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného
kontaktu se zvířaty
-ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného
kontaktu se zvířaty
-ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného
kontaktu se zvířaty
-ČSP -9-3-05 dodržuje technologickou kázep, zásady hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty

-jednoduchá vazba ,úprava květin

-ovocné rostliny
-druhy ovocných rostlin
-uskladnění a zpracování ovoce

-léčivé rostliny,koření
-rostliny a zdraví člověka
-jedovaté rostliny
-rostliny jako drogy a jejich zneužívání
-chovatelství
-chov zvířat v domácnosti
-podmínky chovu, hygiena a bezpečnost chovu
-kontakt se známými a neznámými zvířaty

Pěstitelství
Učivo
-základní podmínky pro pěstování
-zelenina
-osivo
-sadba
-okrasné rostliny
-základy ošetřování pokojových květin

9. ročník
ŠVP výstupy
- ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
- ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
- ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
- ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
- ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
- ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu
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Pěstitelství

9. ročník

-pěstování vybraných druhů zeleniny
-květina v exteriéru a interiéru
-jednoduchá vazba ,úprava květin

-ovocné rostliny
-druhy ovocných rostlin
-uskladnění a zpracování ovoce
-léčivé účinky rostlin
-jedovaté rostliny
-rostliny jako drogy a jejich zneužívání
-chovatelství
-chov zvířat v domácnosti
-podmínky chovu, hygiena a bezpečnost chovu
-kontakt se známými a neznámými zvířaty

-ČSP -9 -3-05 dodržuje technologickou kázep, zásady hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty
- ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu
- ČSP- 9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu
- ČSP- 9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu
-ČSP -9 -3-05 dodržuje technologickou kázep, zásady hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty
- ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
- ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
- ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu
- ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
- ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
- ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
-ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného
kontaktu se zvířaty
-ČSP -9 -3-05 dodržuje technologickou kázep, zásady hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty
-ČSP -9 -3-05 dodržuje technologickou kázep, zásady hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty
-ČSP -9 -3-05 dodržuje technologickou kázep, zásady hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty

5.18.3 Příprava pokrmů

1. ročník
1
Volitelný

2. ročník
1
Volitelný

3. ročník
1
Volitelný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
1
1
1
Volitelný
Volitelný
Volitelný

Celkem
7. ročník
1
Volitelný

8. ročník
1
Volitelný

9. ročník
1
Volitelný

9
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Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Příprava pokrmů

Člověk a svět práce
Vzdělávací obsah předmětu vychází ze vzdělávacího oboru RVP ZV Člověk a svět práce.
Předmět zahrnuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání
základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření profesní i
životní orientace žáků. Zaměřuje se na rozvoj motorických a tvořivých schopností žáka.
Vyučovací proces prostřednictvím praktických činností směřuje k tomu, aby žáci získali základní praktické
dovednosti a návyky při ručním opracování některých vhodných materiálů, poznali vybrané materiály a
jejich užité vlastnosti, aby se naučili volit a používat při práci vhodné nástroje, nářadí a pomůcky, pracovat s
dostupnou technikou.
Cílem je osvojení jednoduchých pracovních postupů potřebných pro běžný život, osvojení zásady
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Důležitý je důraz na vytvoření aktivního vztahu k ochraně a tvorbě životního prostředí, poznávání krásy živé
a neživé přírody, pozitivní postoj k řešení ekologických problémů. Žáci si vytvářejí pozitivní vztah k práci a
tvořivý postoj k vlastní činnosti.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Příprava pokrmů je zařazen do 6.,7. a 9.ročníku při hodinové dotaci týdně. Výuka
předmětu (specifické informace o předmětu probíhá v odborné učebně(cvičná kuchypka)
důležité pro jeho realizaci)
Mezipředmětové vztahy
 Matematika





Způsob hodnocení žáků

Fyzika
Český jazyk a literatura
Přírodopis
Hodnocení a klasifikace žáka učitelem zaujímá důležité místo mezi všemi hodnotícími činnostmi, ať už se
jedná o hodnocení v průběhu výchovně vzdělávacího procesu nebo souhrnně za určité konkrétní vzdělávací
období. Vyučující poskytuje žákovi nezbytnou zpětnou vazbu a pravdivý obraz o tom, s jakým úspěchem se
mu daří dosahovat dílčích konkretizovaných výstupů, které vedou ke klíčovým kompetencím. Výběr
vhodných forem a metod hodnocení žáka je na učiteli. Při výběru vhodné formy hodnocení by vyučující
neměl zapomínat na motivaci žáka k dalšímu učení s ohledem na jeho individuální vlohy a vlastnosti. Je
důležité, aby si zpětnou vazbu dovedli žáci brzy vytvářet i sami a naučili se vlastnímu kritickému
sebehodnocení a hodnocení svých spolužáků. Proto budou vyučující dávat prostor takovým formám
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Název předmětu

Příprava pokrmů

Příprava pokrmů
hodnocení všude, kde je to jen trochu možné.
Základem formálního hodnocení žáka je tradiční klasifikace v pětistuppové stupnici. Vyučující je při
klasifikaci povinen dodržovat platné právní předpisy a vnitřní normy školy (zejména vnitřní klasifikační řád),
které upravují pravidla pro klasifikaci. Souhrnné písemné slovní hodnocení může vyučující použít jen v
souladu s platnými právními předpisy nebo jako (velmi vhodný) „doplněk“ ke klasifikaci.
Hodnocení žáka vychází z posouzení míry dosažených očekávaných výstupů formulovaných v učebních
osnovách matematiky školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně
správné a prokazatelné.
6. ročník

Učivo
-kuchyně-udržování pořádku a čistoty, bezpečnost a hygiena provozu

-potraviny-výběr, nákup
-potraviny-skupiny potravin,skladování
-sestavování jídelníčku
-příprava pokrmu -úprava pokrmů za studena

-základní způsoby tepelné úpravy

-základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů

-úprava stolu a stolování

ŠVP výstupy
- ČSP-9-5-01 používá základní kuchypský inventář a bezpečně obsluhuje základní
spotřebiče
- ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
- ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrm v souladu se zásadami zdravé výživy
- ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrm v souladu se zásadami zdravé výživy
- ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrm v souladu se zásadami zdravé výživy
- ČSP-9-5-01 používá základní kuchypský inventář a bezpečně obsluhuje základní
spotřebiče
- ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrm v souladu se zásadami zdravé výživy
- ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
- ČSP-9-5-01 používá základní kuchypský inventář a bezpečně obsluhuje základní
spotřebiče
- ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrm v souladu se zásadami zdravé výživy
- ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
- ČSP-9-5-01 používá základní kuchypský inventář a bezpečně obsluhuje základní
spotřebiče
- ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrm v souladu se zásadami zdravé výživy
- ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
- ČSP -9-5-03dodržuje základní principy stolování, společenského chování a obsluhy
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Příprava pokrmů

6. ročník
u stolu ve společnosti
- ČSP -9-5-03dodržuje základní principy stolování, společenského chování a obsluhy
u stolu ve společnosti
- ČSP -9-5-03dodržuje základní principy stolování, společenského chování a obsluhy
u stolu ve společnosti
- ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrm v souladu se zásadami zdravé výživy

-jednoduché prostírání
-obsluha a chování u stolu
-slavnostní stolování v rodině
Příprava pokrmů
Učivo
-kuchyně-udržování pořádku a čistoty, bezpečnost a hygiena
-potraviny-výběr,nákup
-potraviny-skupiny potravin,skladování
-sestavování jídelníčku
-příprava pokrmu-úprava pokrmů za studena

-základní způsoby tepelné úpravy

-základní postupy při úpravě pokrmů a nápojů

-úprava stolu a stolování

7. ročník
ŠVP výstupy
- ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
- ČSP-9-5-01 používá základní kuchypský inventář a bezpečně obsluhuje základní
spotřebiče
- ČSP-9-5-01 používá základní kuchypský inventář a bezpečně obsluhuje základní
spotřebiče
- ČSP-9-5-01 používá základní kuchypský inventář a bezpečně obsluhuje základní
spotřebiče
- ČSP-9-5-01 používá základní kuchypský inventář a bezpečně obsluhuje základní
spotřebiče
- ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrm v souladu se zásadami zdravé výživy
- ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
- ČSP-9-5-01 používá základní kuchypský inventář a bezpečně obsluhuje základní
spotřebiče
- ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrm v souladu se zásadami zdravé výživy
- ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
- ČSP-9-5-01 používá základní kuchypský inventář a bezpečně obsluhuje základní
spotřebiče
- ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrm v souladu se zásadami zdravé výživy
- ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
- ČSP -9-5-03dodržuje základní principy stolování, společenského chování a obsluhy
u stolu ve společnosti
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Příprava pokrmů

7. ročník

-jednoduché prostírání

- ČSP -9-5-03dodržuje základní principy stolování, společenského chování a obsluhy
u stolu ve společnosti
- ČSP -9-5-03dodržuje základní principy stolování, společenského chování a obsluhy
u stolu ve společnosti
- ČSP -9-5-03dodržuje základní principy stolování, společenského chování a obsluhy
u stolu ve společnosti

-obsluha a chování u stolu
-slavnostní stolování v rodině

Příprava pokrmů

8. ročník

Učivo
kuchyně – základní vybavení(vlastnosti, funkce),dodržování bezpečnosti při práci,
pořádku a čistoty
- příprava pokrmů – základní postupy(podle receptu), tepelné úpravy pokrmů a
studené kuchyně; sestavení jídelníčku ,zdravé a nezdravé pokrmy,
- úprava stolu a stolování – jednoduché prostírání; obsluha a chování u stolu;
slavnostní stolování v rodině
- bezpečnost a hygiena provozu – výběr, nákup a skladování potravin
- ošetření jednoduchých poranění – první pomoc při popálení, první pomoc při
pořezání
Příprava pokrmů
Učivo
-kuchyně-udržování pořádku a čistoty, bezpečnost a hygiena

-potraviny-výběr,nákup
-potraviny-skupiny potravin,skladování
-sestavování jídelníčku

ŠVP výstupy
ČSP-9-5-01 používá základní kuchypský inventář a bezpečně obsluhuje základní
spotřebiče
ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrm v souladu se zásadami zdravé výživy
ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování, společenského chování a obsluhy
u stolu ve společnosti
ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce

9. ročník
ŠVP výstupy
- ČSP-9-5-01 používá základní kuchypský inventář a bezpečně obsluhuje základní
spotřebiče
- ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
- ČSP-9-5-01 používá základní kuchypský inventář a bezpečně obsluhuje základní
spotřebiče
- ČSP-9-5-01 používá základní kuchypský inventář a bezpečně obsluhuje základní
spotřebiče
- ČSP-9-5-01 používá základní kuchypský inventář a bezpečně obsluhuje základní
spotřebiče
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Příprava pokrmů

9. ročník

-příprava pokrmu-úprava pokrmů za studena

-základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů

-úprava stolu a stolování

-jednoduché prostírání
-obsluha a chování u stolu
-slavnostní stolování
-základní způsoby tepelné úpravy

- ČSP-9-5-01 používá základní kuchypský inventář a bezpečně obsluhuje základní
spotřebiče
- ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrm v souladu se zásadami zdravé výživy
- ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
- ČSP-9-5-01 používá základní kuchypský inventář a bezpečně obsluhuje základní
spotřebiče
- ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrm v souladu se zásadami zdravé výživy
- ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
- ČSP-9-5-01 používá základní kuchypský inventář a bezpečně obsluhuje základní
spotřebiče
- ČSP -9-5-03dodržuje základní principy stolování, společenského chování a obsluhy
u stolu ve společnosti
- ČSP -9-5-03dodržuje základní principy stolování, společenského chování a obsluhy
u stolu ve společnosti
- ČSP -9-5-03dodržuje základní principy stolování, společenského chování a obsluhy
u stolu ve společnosti
- ČSP -9-5-03dodržuje základní principy stolování, společenského chování a obsluhy
u stolu ve společnosti
- ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrm v souladu se zásadami zdravé výživy
- ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce

5.18.4 Práce s technickými materiály

1. ročník
1
Volitelný

2. ročník
1
Volitelný

3. ročník
1
Volitelný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
1
1
1
Volitelný
Volitelný
Volitelný

Celkem
7. ročník
1
Volitelný

8. ročník
1
Volitelný

9. ročník
1
Volitelný

9
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Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Práce s technickými materiály

Člověk a svět práce
Vzdělávací obsah předmětu Práce s technickými materiály vychází ze vzdělávacího oboru RVP ZV Člověk a
svět práce. Z tematické nabídky školy si žáci dle svých zájmů zvolí Práci s technickými materiály jako jednu
z možností vzdělávacího oboru Člověk a svět práce na 2.stupni ZŠ.
Obsahem vyučovacího předmětu Práce s technickými materiály je postupné plnění očekávaných výstupů
stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Je vyučován 2 hodiny týdně 1x
za 14 dnů. Výuka probíhá ve speciální učebně vybavené zařízením potřebným práci s materiály a nářadím
v dílně.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Obsahem vyučovacího předmětu Práce s technickými materiály je postupné plnění očekávaných výstupů
předmětu (specifické informace o předmětu stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
důležité pro jeho realizaci)
Je vyučován 2 hodiny týdně 1x za 14 dnů. Výuka probíhá ve speciální učebně vybavené zařízením
potřebným práci s materiály a nářadím v dílně.
Mezipředmětové vztahy
 Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatpované na úrovni předmětu,
Kompetence k řešení problémů:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Kompetence komunikativní:
kompetence žáků
Kompetence sociální a personální:
Kompetence občanské:
Kompetence pracovní:
Způsob hodnocení žáků
Základem formálního hodnocení žáka je tradiční klasifikace v pětistuppové stupnici. Vyučující je při
klasifikaci povinen dodržovat platné právní předpisy a vnitřní normy školy (zejména vnitřní klasifikační řád),
které upravují pravidla pro klasifikaci.
Hodnocení žáka vychází z posouzení míry dosažených očekávaných výstupů formulovaných v učebních
osnovách školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a
prokazatelné.
Práce s technickými materiály
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník




Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
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Práce s technickými materiály

6. ročník






Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence k řešení problémů
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
půdorys, bokorys, kótování nákresu, měřítko
orientuje se v pracovním plánu a postupu
příprava pracovního plánu
organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
rozvržení materiálu
organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
přenášení rozměrů a tvarů na materiál
zpracuje materiály podle plánu
práce s nářadím podle zásad bezpečnosti práce
podle jednoduchého technického výkresu vytvoří výrobek
volba vhodného materiálu
organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
správné a bezpečné používání nářadí
podle jednoduchého technického výkresu vytvoří výrobek
ochranné pomůcky
dodržuje zásady bezpečnosti práce v dílně
údržba nářadí
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
bezpečnost a hygiena provozu
dodržuje zásady bezpečnosti práce v dílně
úklid na pracovišti
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
ošetřování jednoduchých poranění – první pomoc při řezných a tržných úrazech
poskytne první pomoc při úrazech v dílně
přivolání pomoci
poskytne první pomoc při úrazech v dílně
Práce s technickými materiály
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
půdorys, bokorys, kótování nákresu, měřítko

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
orientuje se v pracovním plánu a postupu
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Práce s technickými materiály

7. ročník

příprava pracovního plánu
rozvržení materiálu
přenášení rozměrů a tvarů na materiál
práce s nářadím podle zásad bezpečnosti práce
volba vhodného materiálu
správné a bezpečné používání nářadí
ochranné pomůcky
údržba nářadí
bezpečnost a hygiena provozu
úklid na pracovišti
ošetřování jednoduchých poranění – první pomoc při řezných a tržných úrazech
přivolání pomoci
Práce s technickými materiály
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
půdorys, bokorys, kótování nákresu, měřítko
příprava pracovního plánu
rozvržení materiálu
přenášení rozměrů a tvarů na materiál
práce s nářadím podle zásad bezpečnosti práce
volba vhodného materiálu
správné a bezpečné používání nářadí

organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
zpracuje materiály podle plánu
podle jednoduchého technického výkresu vytvoří výrobek
zpracuje materiály podle plánu
podle jednoduchého technického výkresu vytvoří výrobek
dodržuje zásady bezpečnosti práce v dílně
dodržuje zásady bezpečnosti práce v dílně
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
poskytne první pomoc při úrazech v dílně
poskytne první pomoc při úrazech v dílně

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
orientuje se v pracovním plánu a postupu
organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
zpracuje materiály podle plánu
podle jednoduchého technického výkresu vytvoří výrobek
organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
dodržuje zásady bezpečnosti práce v dílně
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Práce s technickými materiály

8. ročník

ochranné pomůcky
údržba nářadí
bezpečnost a hygiena provozu
úklid na pracovišti
ošetřování jednoduchých poranění – první pomoc při řezných a tržných úrazech
přivolání pomoci
Práce s technickými materiály
Výchovné a vzdělávací strategie

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
dodržuje zásady bezpečnosti práce v dílně
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
poskytne první pomoc při úrazech v dílně
poskytne první pomoc při úrazech v dílně

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
půdorys, bokorys, kótování nákresu, měřítko
orientuje se v pracovním plánu a postupu
příprava pracovního plánu
organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
rozvržení materiálu
organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
přenášení rozměrů a tvarů na materiál
zpracuje materiály podle plánu
práce s nářadím podle zásad bezpečnosti práce
podle jednoduchého technického výkresu vytvoří výrobek
volba vhodného materiálu
organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
správné a bezpečné používání nářadí
dodržuje zásady bezpečnosti práce v dílně
ochranné pomůcky
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
údržba nářadí
dodržuje zásady bezpečnosti práce v dílně
bezpečnost a hygiena provozu
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
úklid na pracovišti
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
ošetřování jednoduchých poranění – první pomoc při řezných a tržných úrazech
poskytne první pomoc při úrazech v dílně
přivolání pomoci
poskytne první pomoc při úrazech v dílně
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5.18.5 Pracovní činnost pro 1. st.

1. ročník
1
Volitelný

2. ročník
1
Volitelný

3. ročník
1
Volitelný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
1
1
1
Volitelný
Volitelný
Volitelný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Celkem
7. ročník
1
Volitelný

8. ročník
1
Volitelný

9. ročník
1
Volitelný

9

Pracovní činnost pro 1. st.

Člověk a svět práce
Vzdělávací obsah předmětu vychází ze vzdělávacího oboru RVP ZV Člověk a svět práce.
Předmět zahrnuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních
uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření profesní i životní
orientace žáků. Zaměřuje se na rozvoj motorických a tvořivých schopností žáka.
Vyučovací proces prostřednictvím praktických činností směřuje k tomu, aby žáci získali základní praktické
dovednosti a návyky při ručním opracování některých vhodných materiálů, poznali vybrané materiály a
jejich užité vlastnosti, aby se naučili volit a používat při práci vhodné nástroje, nářadí a pomůcky, pracovat
s dostupnou technikou. Cílem je osvojení jednoduchých pracovních postupů potřebných pro běžný život,
osvojení zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Důležitý je důraz na vytvoření aktivního vztahu
k ochraně a tvorbě životního prostředí, poznávání krásy živé a neživé přírody, pozitivní postoj k řešení
ekologických problémů. Žáci si vytvářejí pozitivní vztah k práci a tvořivý postoj k vlastní činnosti.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Týdenní dotace 1 hodina ve všech ročnících.
předmětu (specifické informace o předmětu Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je na 1. stupni rozdělen na čtyři tematické
důležité pro jeho realizaci)
okruhy, Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů.
Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při
práci. V závislosti na věku žáků se postupně buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace ze
sféry výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření.
Mezipředmětové vztahy
 Výtvarná výchova



Český jazyk a literatura
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Název předmětu

Pracovní činnost pro 1. st.







Matematika
Anglický jazyk
Přírodověda
Hudební výchova
Vlastivěda
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatpované na úrovni předmětu,
Učí žáky používat dostupné materiály a techniky, vede je ke kritickému zhodnocení výsledků svého učení
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové nebo činnosti a diskusi o nich.
kompetence žáků
Učí děti vytvářet si komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy.
Kompetence k řešení problémů:
Učí žáky řešit problémy a využívá k tomu vlastní zkušenosti a úsudek, vede žáky k vhodnému způsobu
řešení a sledování vlastního pokroku při řešení problémů.
Učí je schopnosti obhájit svůj postup a umět zhodnotit výsledek své práce.
Kompetence komunikativní:
Vede žáky k formulaci a vyjádření své myšlenky a názoru, učí pomoci slabšímu spolužákovi.
Učí děti pracovat ve skupinách a snaží se je naučit, aby se dokázaly domluvit např. na společném pracovním
postupu.
Kompetence sociální a personální:
Vede žáky ke spolupráci ve skupině, dbá na spoluutváření příjemné atmosféry v týmu, učí diskutovat o
problému v malé skupině i debatovat v celé třídě.
Chce, aby žáci čerpali poučení z toho, co si druzí myslí, co dělají a říkají.
Kompetence občanské:
Učí žáky uznávat názory druhých, vede je k chápání základních principů a společenských norem, učí je
rozhodnout se podle dané situace.
Učí žáky, aby podle potřeby uměli účinně pomoci a vede je k tomu, aby se uměli rozhodnout v zájmu
podpory a ochrany zdraví.
Kompetence pracovní:
Učí žáky uznávat názory druhých, vede je k chápání základních principů a společenských norem, učí je
rozhodnout se podle dané situace.
Učí žáky, aby podle potřeby uměli účinně pomoci a vede je k tomu, aby se uměli rozhodnout v zájmu
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Název předmětu

Pracovní činnost pro 1. st.
podpory a ochrany zdraví.

Způsob hodnocení žáků

Hodnocení a klasifikace žáka učitelem zaujímá důležité místo mezi všemi hodnotícími činnostmi, ať už se
jedná o hodnocení v průběhu výchovně vzdělávacího procesu nebo souhrnně za určité konkrétní vzdělávací
období. Vyučující poskytuje žákovi nezbytnou zpětnou vazbu a pravdivý obraz o tom, s jakým úspěchem se
mu daří dosahovat dílčích konkretizovaných výstupů, které vedou ke klíčovým kompetencím. Výběr
vhodných forem a metod hodnocení žáka je na učiteli. Při výběru vhodné formy hodnocení by vyučující
neměl zapomínat na motivaci žáka k dalšímu učení s ohledem na jeho individuální vlohy a vlastnosti. Je
důležité, aby si zpětnou vazbu dovedli žáci brzy vytvářet i sami a naučili se vlastnímu kritickému
sebehodnocení a hodnocení svých spolužáků. Proto budou vyučující dávat prostor takovým formám
hodnocení všude, kde je to jen trochu možné.
Základem formálního hodnocení žáka je tradiční klasifikace v pětistuppové stupnici. Vyučující je při
klasifikaci povinen dodržovat platné právní předpisy a vnitřní normy školy (zejména vnitřní klasifikační řád),
které upravují pravidla pro klasifikaci. Souhrnné písemné slovní hodnocení může vyučující použít jen v
souladu s platnými právními předpisy nebo jako (velmi vhodný) „doplněk“ ke klasifikaci.
Hodnocení žáka vychází z posouzení míry dosažených očekávaných výstupů formulovaných v učebních
osnovách matematiky školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně
správné a prokazatelné.

Pracovní činnost pro 1. st.
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
- stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční)
- sestavování modelů
- základní podmínky pro pěstování rostlin

1. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny
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Pracovní činnost pro 1. st.

1. ročník

- vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton)
- pracovní pomůcky a nástroje - funkce a využití
- bezpečnost práce
- zásady hygieny při práci
- organizace práce

Pracovní činnost pro 1. st.
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
- zásady hygieny při práci
- bezpečnost práce
- stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční)
- sestavování modelů
- jednoduché pracovní operace a postupy
- organizace práce
- základní podmínky pro pěstování rostlin
- půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo
- pěstování pokojových rostlin

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů

2. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy
ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky
pozorování
ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky
pozorování
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny
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Pracovní činnost pro 1. st.

2. ročník

- pěstování rostlin ze semen v místnosti
- jednoduchá úprava stolu
- pravidla správného stolování
- vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát,
fólie aj.)
- pracovní pomůcky a nástroje - funkce a využití

Pracovní činnost pro 1. st.
Výchovné a vzdělávací strategie

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů

3. ročník








Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi

Učivo
- jednoduché pracovní operace a postupy
- organizace práce
- stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční)
- sestavování modelů
- pěstování rostlin ze semen na zahradě (okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina
aj.)
- rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie
- jednoduchá úprava stolu
- zásady hygieny při práci
- pravidla správného stolování
- vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát,
fólie aj.)

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů
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Pracovní činnost pro 1. st.
Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
- vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát,
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své
folie aj.)
představivosti různé výrobky z daného materiálu
- lidové zvyky, tradice, řemesla
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových
tradic
- pracovní pomůcky a nástroje – funkce a využití
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému
materiálu
- práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu
- organizace práce
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu
- dodržování zásad hygieny, bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při
úrazu
ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při
úrazu
ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni
- sestavování modelů
ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž
- základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její zpracování, výživa rostlin,
ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské
osivo
pokusy a pozorování
- rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie
ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské
pokusy a pozorování
- pěstování rostlin v místnosti a na zahradě
ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny
- správné používání nářadí při práci s rostlinami
ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a
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Pracovní činnost pro 1. st.

4. ročník
náčiní
ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně
ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm
ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování
ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování
ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

- základní vybavení kuchyně
- technika v kuchyni – historie a význam
- výběr, nákup a skladování potravin
- pravidla správného stolování
- jednoduchá úprava stolu
- pořádek, čistota při činnosti v kuchyni

Pracovní činnost pro 1. st.
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
- vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát,
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své
folie aj.)
představivosti různé výrobky z daného materiálu
- lidové zvyky, tradice, řemesla
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových
tradic
- pracovní pomůcky a nástroje – funkce a využití
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému
materiálu
- dodržování zásad hygieny, bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při
úrazu
ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při
úrazu

422

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Učíme se pro život
Pracovní činnost pro 1. st.

5. ročník

- organizace práce
- sestavování modelů
- práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem
- základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její zpracování, výživa rostlin,
osivo
- pěstování rostlin v místnosti a na zahradě
- správné používání nářadí při práci s rostlinami
- rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie
- hygiena a bezpečnost práce
- základní vybavení kuchyně
- technika v kuchyni – historie a význam
- výběr, nákup a skladování potravin
- pravidla správného stolování
- jednoduchá úprava stolu
- pořádek, čistota při činnosti v kuchyni

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu
ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské
pokusy a pozorování
ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny
ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a
náčiní
ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské
pokusy a pozorování
ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při
úrazu
ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně
ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm
ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování
ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování
ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni
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5.18.6 Pracovní činnosti pro 2.st.

1. ročník
1
Volitelný

2. ročník
1
Volitelný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
1
Volitelný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
1
1
1
Volitelný
Volitelný
Volitelný

Celkem
7. ročník
1
Volitelný

8. ročník
1
Volitelný

9. ročník
1
Volitelný

9

Pracovní činnosti pro 2.st.
Člověk a svět práce
Vzdělávací obsah předmětu vychází ze vzdělávacího oboru RVP ZV Člověk a svět práce.
Předmět zahrnuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních
uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření profesní i životní
orientace žáků. Zaměřuje se na rozvoj motorických a tvořivých schopností žáka.
Vyučovací proces prostřednictvím praktických činností směřuje k tomu, aby žáci získali základní praktické
dovednosti a návyky při ručním opracování některých vhodných materiálů, poznali vybrané materiály a
jejich užité vlastnosti, aby se naučili volit a používat při práci vhodné nástroje, nářadí a pomůcky, pracovat s
dostupnou technikou.
Cílem je osvojení jednoduchých pracovních postupů potřebných pro běžný život, osvojení zásady
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Důležitý je důraz na vytvoření aktivního vztahu k ochraně a tvorbě životního prostředí, poznávání krásy živé
a neživé přírody, pozitivní postoj k řešení ekologických problémů. Žáci si vytvářejí pozitivní vztah k práci a
tvořivý postoj k vlastní činnosti.
Pracovní činností na 2. stupni jsou rozděleny na tematické okruhy - Práce s technickými materiály,
Pěstitelství, Provoz a údržba domácnosti, Příprava pokrmů, Svět práce.
Týdenní dotace 1 hodina týdně ve všech ročnících.

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatpované na úrovni předmětu,
 učitel vede žáky k samostatnému vyhledávání informací k učební látce
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
 tyto informace učí žáky zpracovávat z hlediska důležitosti i objektivity a využívat je k dalšímu učení
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Název předmětu
kompetence žáků

Pracovní činnosti pro 2.st.






aktivně zapojuje žáky do přípravy na další hodinu, připravují si vlastní úkoly a pomůcky
učí organizování a plánování vlastní činnosti
diskutuje s žáky o problémech
utváří u žáků představu o využití teoretických znalostí v praxi
Kompetence k řešení problémů:
 vede žáky k samostatnému uvažování
 s pomocí učitele formulují problémy při svém praktickém vzdělávání a učí se je řešit
 učí žáky porovnávat různá řešení problémové situace
 vede žáky k uplatpování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti
Kompetence komunikativní:
 vede žáky k přesnému a logicky upořádanému vyjadřování či argumentaci
 učí žáky přijmout kritiku a poučit se z ní
 učitel vede žáky k správnému používání odborných termínů a k využívání všech dostupných
informačních a komunikačních médií
Kompetence sociální a personální:
 učitel vede žáky k vzájemné pomoci při práci s literaturou, s pomůckami i na projektech
 podporuje kreativitu i soutěživost
 učí žáky být k sobě navzájem ohleduplní, učí se respektovat osobní zvláštnosti, upevpují mezilidské
vztahy
Kompetence občanské:
 učitel vede žáky k zodpovědné práci s pomůckami, nástroji i přístroji
 pomáhá sledovat aktuální dění ve vědě a technice
Kompetence pracovní:
 učitel vede žáky k správnému zacházení s přístroji, spotřebiči a se všemi pomůckami
 učí zásadám bezpečné práce a ochrany zdraví při práci a zásadám poskytování první pomoci
 utváří u žáků základní pracovní dovednosti a návyky
 zdokonaluje žáky v používání vhodných nástrojů a pomůcek
 učí je optimálně plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnosti

425

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Učíme se pro život
Název předmětu
Způsob hodnocení žáků

Pracovní činnosti pro 2.st.
Hodnocení a klasifikace žáka učitelem zaujímá důležité místo mezi všemi hodnotícími činnostmi, ať už se
jedná o hodnocení v průběhu výchovně vzdělávacího procesu nebo souhrnně za určité konkrétní vzdělávací
období. Vyučující poskytuje žákovi nezbytnou zpětnou vazbu a pravdivý obraz o tom, s jakým úspěchem se
mu daří dosahovat dílčích konkretizovaných výstupů, které vedou ke klíčovým kompetencím. Výběr
vhodných forem a metod hodnocení žáka je na učiteli. Při výběru vhodné formy hodnocení by vyučující
neměl zapomínat na motivaci žáka k dalšímu učení s ohledem na jeho individuální vlohy a vlastnosti. Je
důležité, aby si zpětnou vazbu dovedli žáci brzy vytvářet i sami a naučili se vlastnímu kritickému
sebehodnocení a hodnocení svých spolužáků. Proto budou vyučující dávat prostor takovým formám
hodnocení všude, kde je to jen trochu možné.
Základem formálního hodnocení žáka je tradiční klasifikace v pětistuppové stupnici. Vyučující je při
klasifikaci povinen dodržovat platné právní předpisy a vnitřní normy školy (zejména vnitřní klasifikační řád),
které upravují pravidla pro klasifikaci. Souhrnné písemné slovní hodnocení může vyučující použít jen v
souladu s platnými právními předpisy nebo jako (velmi vhodný) „doplněk“ ke klasifikaci.
Hodnocení žáka vychází z posouzení míry dosažených očekávaných výstupů formulovaných v učebních
osnovách matematiky školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně
správné a prokazatelné.

Pracovní činnosti pro 2.st.
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
lidská práce, pracovní činnosti, pracoviště a pracovní prostředí
ČSP-9-1-02 Provede a vyřeší zadaný úkol správně a ve stanoveném rozsahu i
termínu
ČSP-9-1-03 Organizuje plánuje svoji činnost
ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného
vzdělávání
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6. ročník

trh práce, požadavky kvalifikační a zdravotní

volba profesní orientace, základní principy, osobní zájmy a cíle, osobní vlastnosti a
schopnosti

možnosti vzdělávání, náplp učebních a studijních oborů, informace a poradenské
služby

hygiena, bezpečnostní předpisy, první pomoc při úrazu, bezpečnost a ochrana
zdraví při práci

ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při
vstupu na trh práce
ČSP-9-1-02 Provede a vyřeší zadaný úkol správně a ve stanoveném rozsahu i
termínu
ČSP-9-1-03 Organizuje plánuje svoji činnost
ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí
ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a
profesní přípravy
ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného
vzdělávání
ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při
vstupu na trh práce
ČSP-9-1-02 Provede a vyřeší zadaný úkol správně a ve stanoveném rozsahu i
termínu
ČSP-9-1-03 Organizuje plánuje svoji činnost
ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí
ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a
profesní přípravy
ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného
vzdělávání
ČSP-9-8-02 Zná SŠ a SOU ve svém okolí; má přehled o oborech, které nabízí
ČSP-9-1-02 Provede a vyřeší zadaný úkol správně a ve stanoveném rozsahu i
termínu
ČSP-9-1-03 Organizuje plánuje svoji činnost
ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a
profesní přípravy
ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného
vzdělávání
ČSP-9-8-02 Zná SŠ a SOU ve svém okolí; má přehled o oborech, které nabízí
ČSP-9-1-02 Provede a vyřeší zadaný úkol správně a ve stanoveném rozsahu i
termínu
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6. ročník
ČSP-9-1-03 Organizuje plánuje svoji činnost
ČSP-9-1-01 Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v
domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů
ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného
vzdělávání
ČSP-9-1-02 Provede a vyřeší zadaný úkol správně a ve stanoveném rozsahu i
termínu
ČSP-9-1-03 Organizuje plánuje svoji činnost
ČSP-9-1-01 Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v
domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů
ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného
vzdělávání

chrana pracovního a životního prostředí

Pracovní činnosti pro 2.st.
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
lidská práce, pracovní činnosti, pracoviště a pracovní prostředí
ČSP-9-1-02 Provede a vyřeší zadaný úkol správně a ve stanoveném rozsahu i
termínu
trh práce, požadavky kvalifikační a zdravotní
ČSP-9-1-02 Provede a vyřeší zadaný úkol správně a ve stanoveném rozsahu i
termínu
volba profesní orientace, základní principy, osobní zájmy a cíle, osobní vlastnosti a ČSP-9-1-02 Provede a vyřeší zadaný úkol správně a ve stanoveném rozsahu i
schopnosti
termínu
možnosti vzdělávání, náplp učebních a studijních oborů, informace a poradenské
ČSP-9-1-02 Provede a vyřeší zadaný úkol správně a ve stanoveném rozsahu i
služby
termínu
hygiena, bezpečnostní předpisy, první pomoc při úrazu, bezpečnost a ochrana
ČSP-9-1-02 Provede a vyřeší zadaný úkol správně a ve stanoveném rozsahu i
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7. ročník

zdraví při práci
ochrana pracovního a životního prostředí

termínu
ČSP-9-1-02 Provede a vyřeší zadaný úkol správně a ve stanoveném rozsahu i
termínu

Pracovní činnosti pro 2.st.
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
lidská práce, pracovní činnosti, pracoviště a pracovní prostředí
ČSP-9-1-02 Provede a vyřeší zadaný úkol správně a ve stanoveném rozsahu i
termínu
trh práce, požadavky kvalifikační a zdravotn
ČSP-9-1-02 Provede a vyřeší zadaný úkol správně a ve stanoveném rozsahu i
termínu
volba profesní orientace, základní principy, osobní zájmy a cíle, osobní vlastnosti a ČSP-9-1-02 Provede a vyřeší zadaný úkol správně a ve stanoveném rozsahu i
schopnosti
termínu
možnosti vzdělávání, náplp učebních a studijních oborů, informace a poradenské
ČSP-9-1-02 Provede a vyřeší zadaný úkol správně a ve stanoveném rozsahu i
služby
termínu
hygiena, bezpečnostní předpisy, první pomoc při úrazu, bezpečnost a ochrana
ČSP-9-1-02 Provede a vyřeší zadaný úkol správně a ve stanoveném rozsahu i
zdraví při práci
termínu
ochrana pracovního a životního prostředí
ČSP-9-1-02 Provede a vyřeší zadaný úkol správně a ve stanoveném rozsahu i
termínu
Pracovní činnosti pro 2.st.
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník





Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
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9. ročník





Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
lidská práce, pracovní činnosti, pracoviště a pracovní prostředí
ČSP-9-1-02 Provede a vyřeší zadaný úkol správně a ve stanoveném rozsahu i
termínu
trh práce, požadavky kvalifikační a zdravotn
ČSP-9-1-02 Provede a vyřeší zadaný úkol správně a ve stanoveném rozsahu i
termínu
volba profesní orientace, základní principy, osobní zájmy a cíle, osobní vlastnosti a ČSP-9-1-02 Provede a vyřeší zadaný úkol správně a ve stanoveném rozsahu i
schopnosti
termínu
možnosti vzdělávání, náplp učebních a studijních oborů, informace a poradenské
ČSP-9-1-02 Provede a vyřeší zadaný úkol správně a ve stanoveném rozsahu i
služby
termínu
hygiena, bezpečnostní předpisy, první pomoc při úrazu, bezpečnost a ochrana
ČSP-9-1-02 Provede a vyřeší zadaný úkol správně a ve stanoveném rozsahu i
zdraví při práci
termínu
ochrana pracovního a životního prostředí
ČSP-9-1-02 Provede a vyřeší zadaný úkol správně a ve stanoveném rozsahu i
termínu

5.18.7 Provoz a údržba domácnosti

1. ročník
1
Volitelný

2. ročník
1
Volitelný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
1
Volitelný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
1
1
1
Volitelný
Volitelný
Volitelný

Celkem
7. ročník
1
Volitelný

8. ročník
1
Volitelný

9. ročník
1
Volitelný

9

Provoz a údržba domácnosti
Člověk a svět práce
Vzdělávací obsah předmětu vychází ze vzdělávacího oboru RVP ZV Člověk a svět práce.
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Název předmětu

Provoz a údržba domácnosti
Předmět zahrnuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání
základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření profesní i
životní orientace žáků. Zaměřuje se na rozvoj motorických a tvořivých schopností žáka.
Vyučovací proces prostřednictvím praktických činností směřuje k tomu, aby žáci získali základní praktické
dovednosti a návyky při ručním opracování některých vhodných materiálů, poznali vybrané materiály a
jejich užité vlastnosti, aby se naučili volit a používat při práci vhodné nástroje, nářadí a pomůcky, pracovat s
dostupnou technikou.
Cílem je osvojení jednoduchých pracovních postupů potřebných pro běžný život, osvojení zásady
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Důležitý je důraz na vytvoření aktivního vztahu k ochraně a tvorbě životního prostředí, poznávání krásy živé
a neživé přírody, pozitivní postoj k řešení ekologických problémů. Žáci si vytvářejí pozitivní vztah k práci a
tvořivý postoj k vlastní činnosti.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Provoz a údržba domácnosti je zařazen do 6.,7. a 9.ročníku při hodinové dotaci. Výuka
předmětu (specifické informace o předmětu probíhá v odborné učebně(cvičná kuchypka) a kmenových třídách.
důležité pro jeho realizaci)
Způsob hodnocení žáků
Základem formálního hodnocení žáka je tradiční klasifikace v pětistuppové stupnici. Vyučující je při
klasifikaci povinen dodržovat platné právní předpisy a vnitřní normy školy (zejména vnitřní klasifikační řád),
které upravují pravidla pro klasifikaci.
Hodnocení žáka vychází z posouzení míry dosažených očekávaných výstupů formulovaných v učebních
osnovách školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a
prokazatelné.
Provoz a údržba domácnosti
Učivo
finance a provoz domácnosti
rozpočet
příjmy, výdaje
platby, úspory
hotovostní a bezhotovostní platební styk

6. ročník
ŠVP výstupy
ČSP-9-4-04 dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a
poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem
ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví
ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví
ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví
ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví
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Provoz a údržba domácnosti

6. ročník

ekonomika domácnosti
údržba oděvů a textilií

ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví
ČSP 9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v
domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů
ČSP 9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v
domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů
ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami ,nástroji, nářadím a zařízením včetně
údržby, provádí drobnou domácí údržbu
ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami ,nástroji, nářadím a zařízením včetně
údržby, provádí drobnou domácí údržbu
ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami ,nástroji, nářadím a zařízením včetně
údržby, provádí drobnou domácí údržbu
ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami ,nástroji, nářadím a zařízením včetně
údržby, provádí drobnou domácí údržbu
ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami ,nástroji, nářadím a zařízením včetně
údržby, provádí drobnou domácí údržbu
ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami ,nástroji, nářadím a zařízením včetně
údržby, provádí drobnou domácí údržbu
ČSP 9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v
domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů
ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami ,nástroji, nářadím a zařízením včetně
údržby, provádí drobnou domácí údržbu
ČSP-9-4-04 dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a
poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem
ČSP-9-4-04 dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a
poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem

úklid domácnosti
odpad a jeho ekologická likvidace
spotřebiče v domácnosti
elektrotechnika v domácnosti
elektrická instalace
elektrické spotřebiče
elektronika a sdělovací technika
elektrotechnika v domácnosti-funkce, ovládání, užití, údržba

bezpečnost a ekonomika provozu
nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Provoz a údržba domácnosti
Učivo
finance a provoz domácnosti
rozpočet
příjmy, výdaje

7. ročník
ŠVP výstupy
ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví
ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví
ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví
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7. ročník

platby,úspory
hotovostní a bezhotovostní platební styk
ekonomika domácnosti
údržba oděvů a textilií

ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví
ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví
ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví
ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v
domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů
ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v
domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů
ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v
domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů
ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně
údržby, provádí drobnou domácí údržbu
ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně
údržby, provádí drobnou domácí údržbu
ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně
údržby, provádí drobnou domácí údržbu
ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně
údržby, provádí drobnou domácí údržbu
ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně
údržby, provádí drobnou domácí údržbu
ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně
údržby, provádí drobnou domácí údržbu
ČSP-9-4-04 dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a
poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem

úklid domácnosti
odpad a jeho ekologická likvidace
spotřebiče v domácnosti
elektrotechnika v domácnosti
elektrická instalace
elektrické spotřebiče
elektronika a sdělovací technika
elektrotechnika v domácnosti-funkce, ovládání, užití, údržba
nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Provoz a údržba domácnosti
Učivo
finance a provoz domácnosti
rozpočet
příjmy,výdaje
platby,úspory

9. ročník
ŠVP výstupy
ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví
ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví
ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví
ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví
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9. ročník

hotovostní a bezhotovostní platební styk
ekonomika domácnosti
údržba oděvů a textilií
úklid domácnosti
odpad a jeho ekologická likvidace
spotřebiče v domácnosti
elektrická instalace
elektrické spotřebiče
elektronika a sdělovací technika
elektrotechnika v domácnosti-funkce, ovládání, užití, údržba
bezpečnost a ekonomika provozu
nebezpečí úrazu elektrickým proudem

ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví
ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví
ČSP- 9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v
domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů
ČSP- 9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v
domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů
ČSP- 9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v
domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů
ČSP -9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně
údržby, provádí drobnou domácí údržbu
ČSP -9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně
údržby, provádí drobnou domácí údržbu
ČSP -9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně
údržby, provádí drobnou domácí údržbu
ČSP -9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně
údržby, provádí drobnou domácí údržbu
ČSP -9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně
údržby, provádí drobnou domácí údržbu
ČSP -9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně
údržby, provádí drobnou domácí údržbu
ČSP-9-4-04 dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a
poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem

5.18.8 Využití digitálních technologií

1. ročník
1
Volitelný

2. ročník
1
Volitelný

3. ročník
1
Volitelný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
1
1
1
Volitelný
Volitelný
Volitelný

Celkem
7. ročník
1
Volitelný

8. ročník
1
Volitelný

9. ročník
1
Volitelný

9

434

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Učíme se pro život

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Využití digitálních technologií

Člověk a svět práce
Vzdělávací obsah předmětu Využití digitálních technologií vychází ze vzdělávacího oboru RVP ZV Člověk a
svět práce. Z tematické nabídky školy si žáci dle svých zájmů zvolí Využití digitálních technologií jako jednu
z možností vzdělávacího oboru Člověk a svět práce na 2.stupni ZŠ.
Obsahem vyučovacího předmětu Využití digitálních technologií je postupné plnění očekávaných výstupů
stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Je vyučován 2 hodiny týdně 1x
za 14 dnů. Výuka probíhá ve speciální učebně vybavené výpočetní a vizualizační technikou, včetně
možnosti 3D tisku.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Je vyučován 2 hodiny týdně 1x za 14 dnů. Výuka probíhá ve speciální učebně vybavené výpočetní a
předmětu (specifické informace o předmětu vizualizační technikou, včetně možnosti 3D tisku.
důležité pro jeho realizaci)
Způsob hodnocení žáků
Základem formálního hodnocení žáka je tradiční klasifikace v pětistuppové stupnici. Vyučující je při
klasifikaci povinen dodržovat platné právní předpisy a vnitřní normy školy (zejména vnitřní klasifikační řád),
které upravují pravidla pro klasifikaci. Souhrnné písemné slovní hodnocení může vyučující použít jen v
souladu s platnými právními předpisy nebo jako (velmi vhodný) „doplněk“ ke klasifikaci.
Využití digitálních technologií
Učivo
Hardware - rozdělení a funkce
Funkce el. spotřebiče - základní diagnostika
Sestava PC - komponenty a celky
Sítě LAN - základní typy, funkce zařízení v síti
Bluetooth, poloha zařízení, funkce GPS
Instalace aplikací
Typy napájení, zdroje
Napájení akumulátory, bezpečná likvidace
První pomoc při úrazu el. proudem

6. ročník
ŠVP výstupy
Popíše ovládací prvky PC a periferií a jejich funkci
Otestuje funkčnost zařízení s ohledem na bezpečné zacházení s el. spotřebiči
Z jednotlivých součástí vytvoří funkční sestavu PC
Orientuje se v základních principech sítě LAN
Orientuje se v možnostech mobilních zařízení
Nainstaluje zvolenou aplikaci
Chápe zásady bezpečné práce s digitálním zařízením
Chápe zásady bezpečné práce s digitálním zařízením
Umí poskytnout první pomoc při úrazu elektrickým proudem
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Využití digitálních technologií

9. ročník

Učivo
Hardware – rozdělení, identifikace a funkce
Funkce el. spotřebiče - základní diagnostika, měření vstupů a výstupů
Sestava PC - komponenty a celky
Chybová signalizace
Nejčastější servisní zásahy - výměna nefunkční současti PC
Sítě LAN - funkce zařízení v síti
Sítě LAN – základní administrace
Bluetooth, poloha zařízení, funkce GPS
Viry a antiviry
Hledání aplikace podle zadání
Instalace aplikací
Typy napájení, zdroje
Typy akumulátorů, bezpečná manipulace s akumulátory
Napájení akumulátory, bezpečná likvidace
První pomoc při úrazu el. proudem

ŠVP výstupy
Popíše ovládací prvky PC a periferií a jejich funkci
Otestuje funkčnost zařízení s ohledem na bezpečné zacházení s el. Spotřebiči
Popíše ovládací prvky PC a periferií a jejich funkci
Z jednotlivých součástí vytvoří funkční sestavu PC
Otestuje funkčnost zařízení s ohledem na bezpečné zacházení s el. Spotřebiči
Z jednotlivých součástí vytvoří funkční sestavu PC
Orientuje se v základních principech sítě LAN
Sestaví a zprovozní síť LAN
Orientuje se v možnostech mobilních zařízení
Ovládá zabezpečení mobilních zařízení
Vyhledá v hodnou aplikaci
Nainstaluje zvolenou aplikaci
Chápe zásady bezpečné práce s digitálním zařízením
Chápe zásady bezpečné práce s digitálním zařízením
Chápe zásady bezpečné práce s digitálním zařízením
Umí poskytnout první pomoc při úrazu elektrickým proudem

5.18.9 Práce s laboratorní technikou

1. ročník
1
Volitelný

2. ročník
1
Volitelný

Název předmětu
Oblast

3. ročník
1
Volitelný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
1
1
1
Volitelný
Volitelný
Volitelný

Celkem
7. ročník
1
Volitelný

8. ročník
1
Volitelný

9. ročník
1
Volitelný

9

Práce s laboratorní technikou
Člověk a svět práce
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Název předmětu
Charakteristika předmětu

Práce s laboratorní technikou
Vzdělávací obsah předmětu vychází ze vzdělávacího oboru RVP ZV Člověk a svět práce.
Předmět zahrnuje široké spektrum činností zaměřených na rozvoj praktických a teoretických dovedností z
oblasti aplikované chemie. Je zaměřen na výběr vhodného pracovního postupu a metod vhodných pro
provádění konkrétního experimentu. Žáci se podrobě seznámí s celým procesem laboratorní praxe, tj. od
zpracování rešerše, výběru vhodné metody a postupu, samotné měření výsledků, zpracování naměřených
dat až prezentaci a diskuzi výsledků
Obsahové, časové a organizační vymezení
Je vyučován 2 hodiny týdně 1x za 14 dnů. Výuka probíhá ve speciální učebně, která je vybavená
předmětu (specifické informace o předmětu potřebnými laboratorními pomůckami a přístroji.
důležité pro jeho realizaci)
Způsob hodnocení žáků
Základem formálního hodnocení žáka je tradiční klasifikace v pětistuppové stupnici. Vyučující je při
klasifikaci povinen dodržovat platné právní předpisy a vnitřní normy školy (zejména vnitřní klasifikační řád),
které upravují pravidla pro klasifikaci. Souhrnné písemné slovní hodnocení může vyučující použít jen v
souladu s platnými právními předpisy nebo jako (velmi vhodný) „doplněk“ ke klasifikaci.
Práce s laboratorní technikou
Učivo
Přístroje, zařízení a pomůcky

Sestavení pracovního postupu
Sestavení protokolu práce

Postupy zpracování výsledků měření
Výsledky a závěry laboratorní práce
Zpracování rešerše - příprava na laboratorní práci

9. ročník
ŠVP výstupy
Vybere a prakticky využívá vhodné pracovní postupy, přístroje, zařízení a pomůcky
pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů
Dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany životního prostředí při experimentální
práci
Vybere a prakticky využívá vhodné pracovní postupy, přístroje, zařízení a pomůcky
pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů
Zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích své experimentální práce a
zformuluje v něm závěry, k nimž dospěl
Vyhledá v dostupných informačních zdrojích všechny podklady, jež mu co nejlépe
pomohou provést danou experimentální práci
Zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích své experimentální práce a
zformuluje v něm závěry, k nimž dospěl
Zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích své experimentální práce a
zformuluje v něm závěry, k nimž dospěl
Vyhledá v dostupných informačních zdrojích všechny podklady, jež mu co nejlépe
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Práce s laboratorní technikou

9. ročník

Orientace v laboratorní dokumentaci
Bezpečná likvidace použitého materiálu, pomůcek a přístrojů
Hygiena práce
První pomoc při úrazech v laboratoři

pomohou provést danou experimentální práci
Vyhledá v dostupných informačních zdrojích všechny podklady, jež mu co nejlépe
pomohou provést danou experimentální práci
Dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany životního prostředí při experimentální
práci
Dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany životního prostředí při experimentální
práci
Poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři

5.19 Volitelný předmět
5.19.1 Environmentální výchova

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
0

Celkem
7. ročník
1
Volitelný

8. ročník
1
Volitelný

9. ročník
0

2

Environmentální výchova

Charakteristika předmětu

Ekologickou výchovou vedeme žáky k zodpovědnému a ohleduplnému vztahu k životnímu prostředí.
Upevpujeme základy jejich správného ekologického chování v běžném životě, nenásilnou formou
vštěpujeme do podvědomí žáků, budoucích občanů, lásku k naší vlasti.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Formou hry a projektového učení „Starší učí mladší“ se žáci dostávají hlouběji do problematiky a lépe ji
předmětu (specifické informace o předmětu chápou. Starší žáci ztrácejí ostych při vystupování před mladšími spolužáky.
důležité pro jeho realizaci)
Výuka je s dvouhodinovou dotací a exkurze v místě, aktuality jsou měsíčně hodnocené.
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
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Název předmětu
postupy uplatpované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Způsob hodnocení žáků

Environmentální výchova






učitel rozvíjí u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva
učí je aplikovat naučená pravidla ve všech předmětech
seznamuje je s odbornými termíny souvisejícími s probíraným učivem
učí žáky hodnotit nejen sebe, ale i své okolí
Kompetence k řešení problémů:
 vede žáky k samostatnému nalézání řešení globálních problémů
 na demonstrativních situacích učí žáky řešit problémy a jednat s lidmi
 vede žáky k plánování postupů a úkolů
Kompetence komunikativní:
 učitel podporuje komunikaci mezi žáky při řešení problémů
 vede žáky k formulování a vyjadřování svých myšlenek
 k dovednosti naslouchat druhým lidem a vhodně reagovat na jejich slova
 učitelé společně s žáky vytvářejí přátelskou atmosféru ve škole
Kompetence sociální a personální:
 vede žáky ke spolupráci ve skupině
 učitel zadává takové úkoly, při kterých žáci musí spolupracovat
 vyžaduje dodržování slušného chování
Kompetence občanské:
 učitel motivuje žáky k správnému ekologickému chování a dovednosti vyprávět o svých zážitcích
 učitel vede žáky k objektivnímu hodnocení, ke třídění odpadu
Kompetence pracovní:
 učitel vhodně motivuje žáky ke sběru odpadového materiálu
 vytříděný sběr je odnášen ze tříd
Cílem vzdělávání žáků v základní škole je vybavit žáka klíčovými kompetencemi, které představují souhrn
vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého
člena společnosti, které jsou využitelné v různých učebních i praktických činnostech a situacích, jsou
klíčem k úspěšnosti v celoživotním učení, v práci, zájmové činnosti i osobním životě.
Do jaké míry je žák po ukončení základního vzdělání těmito klíčovými kompetencemi vybaven je velmi
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Název předmětu

Environmentální výchova
složité zjistit nejenom v rámci hodnocení jednotlivých žáků, ale i celé školy, protože teprve na dalších
stupních vzdělání, v profesním i osobním životě bude zřejmé, do jaké míry se podařilo dosáhnout cílů,
které jsme si v rámci našeho ŠVP stanovili.

Environmentální výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
ŠVP výstupy
základy ekologie
získává kladný vztah k přírodě
- zběžně se orientuje v pravidlech třídění odpadu a odhadne následky jejich
porušování
- desatero domácí ekologie
- navrhuje jednoduchá řešení problémů
- pomáhá mladším a slabším
- zběžně se orientuje v pravidlech třídění odpadu a odhadne následky jejich
porušování
- voda: význam vody, pitná voda
- vysvětluje pojem voda
- energie: obnovitelné zdroje energie, šetření energií
- seznamuje se s pojmem obnovitelné zdroje energie
- obal: zbytečnost obalu, nezbytnost obalu, význam obalu
- seznamuje se se světovými ekologickými problémy
- vzduch: kyselé deště, smog
- aktivně se účastní zlepšování prostředí
- výživa: zdravý životní styl, BMI, konzervační prostředky
- seznámí se s pojmem biopotraviny
- doprava – ekologizace
- zkoumá ekologii různých druhů cestování
- zahrada – likvidace biologického odpadu
- seznámí se s pojmem biopotraviny
- právní normy a zákony pro ochranu přírody
- seznamuje se se světovými ekologickými problémy
- péče o životní prostředí a veřejnou zelep
získává kladný vztah k přírodě
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5.19.2 Cvičení z matematiky

1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
0

Celkem
7. ročník
1
Volitelný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

8. ročník
1
Volitelný

9. ročník
0

2

Cvičení z matematiky
Vzdělávací obsah předmětu Cvičení z matematiky vychází ze vzdělávacího oboru RVP ZV Matematika a její
aplikace. Výuka předmětu Cvičení z matematiky navazuje na výuku předmětu Matematika.
Hlavním cílem výuky předmětu Cvičení matematiky je procvičení aplikace získaných matematických
znalostí v úlohách z praktického života. Žáci mají možnost upevnit a prohloubit si znalosti získané během
výuky předmětu Matematika.
K rozvíjení výše uvedených schopností, znalostí a dovedností žáka jsou ve výuce využívány nestandardní
aplikační úlohy volené dle vyspělosti, potřeb a nadání žáků. Konkrétní obsah učiva v předmětu Cvičení z
matematiky v jednotlivých ročnících na 2. stupni ZŠ vychází z ŠVP předmětu Matematika v příslušném
ročníku.

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatpované na úrovni předmětu,
Kompetence k řešení problémů:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Kompetence komunikativní:
kompetence žáků
Kompetence sociální a personální:
Kompetence občanské:
Kompetence pracovní:
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Název předmětu
Způsob hodnocení žáků

Cvičení z matematiky
Hodnocení a klasifikace žáka učitelem zaujímá důležité místo mezi všemi hodnotícími činnostmi, ať už se
jedná o hodnocení v průběhu výchovně vzdělávacího procesu nebo souhrnně za určité konkrétní vzdělávací
období. Vyučující poskytuje žákovi nezbytnou zpětnou vazbu a pravdivý obraz o tom, s jakým úspěchem se
mu daří dosahovat dílčích konkretizovaných výstupů, které vedou ke klíčovým kompetencím. Výběr
vhodných forem a metod hodnocení žáka je na učiteli. Při výběru vhodné formy hodnocení by vyučující
neměl zapomínat na motivaci žáka k dalšímu učení s ohledem na jeho individuální vlohy a vlastnosti. Je
důležité, aby si zpětnou vazbu dovedli žáci brzy vytvářet i sami a naučili se vlastnímu kritickému
sebehodnocení a hodnocení svých spolužáků. Proto budou vyučující dávat prostor takovým formám
hodnocení všude, kde je to jen trochu možné.
Základem formálního hodnocení žáka je tradiční klasifikace v pětistuppové stupnici. Vyučující je při
klasifikaci povinen dodržovat platné právní předpisy a vnitřní normy školy (zejména vnitřní klasifikační řád),
které upravují pravidla pro klasifikaci. Souhrnné písemné slovní hodnocení může vyučující použít jen v
souladu s platnými právními předpisy nebo jako (velmi vhodný) „doplněk“ ke klasifikaci.
Hodnocení žáka vychází z posouzení míry dosažených očekávaných výstupů formulovaných v učebních
osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné,
odborně správné a prokazatelné.

5.19.3 Cvičení z anglického jazyka

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
0

Celkem
7. ročník
1
Volitelný

8. ročník
1
Volitelný

9. ročník
0

2

Cvičení z anglického jazyka
Vzdělávací obsah předmětu Cvičení z anglického jazyka vychází ze vzdělávacího oboru RVP ZV Cizí jazyk.
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Název předmětu

Cvičení z anglického jazyka
Výuka předmětu Cvičení z anglického jazyka navazuje na výuku předmětu Anglický jazyk. Výuka je založena
na modelu britské angličtiny, žáci jsou však okrajově seznamováni také s modelem americké angličtiny.
Předmět je vyučován jako jeden z povinně volitelných předmětů.
Hlavním cílem výuky předmětu Cvičení z anglického jazyka je procvičení základní gramatiky a slovní zásoby
probírané v předmětu Anglický jazyk. Žáci mají možnost upevnit a prohloubit si znalosti získané během
výuky předmětu Anglický jazyk. Důležitý je také rozvoj komunikačních schopností žáků - výuka gramatiky se
přizpůsobuje tomuto cíli.
K rozvíjení výše uvedených schopností, znalostí a dovedností žáka jsou ve výuce využívány komunikační
situace a slovní zásoba, která odpovídá zájmům, vyspělosti, potřebám a nadání žáků. Konkrétní obsah učiva
v předmětu Cvičení z anglického jazyka v jednotlivých ročnících na 2. stupni ZŠ vychází z ŠVP předmětu
Anglický jazyk v příslušném ročníku.

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Mezipředmětové vztahy



Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatpované na úrovni předmětu,
 učitel v hodinách využívá internet a výukové programy na PC
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
 zadává takové úkoly, které jsou pro průměrného žáka splnitelné, žák tak vidí smysl svého učení a
kompetence žáků
projevuje své schopnosti bez pocitu diskriminace či tlaku
 klade důraz na čtení přiměřených textů s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací,
které následně využije k další práci
 učitel zadává projekty, jejichž témata si žáci mají možnost sami volit tak, aby jejich zpracování bylo
pro ně zajímavé a motivující
 vede žáky k sebehodnocení, vyjadřování názorů na práci svou, své skupiny i ostatních skupin
včetně argumentace
 učitel podněcuje žáky k prezentaci jejich znalostí, schopností a dovedností v rámci různých soutěží,
olympiád, atd.
Kompetence k řešení problémů:
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Název předmětu

Cvičení z anglického jazyka





učitel záměrně zadává takové úkoly, během nichž se žáci musí doptat na dílčí údaje
vede výuku tak, aby žáci hledali různá řešení problému
motivuje žáky problémovými úlohami z praktického života, při kterých žáci uplatpují své získané
znalosti a individuálně se projevují(forma dialogů, scének, atd.)
 zařazuje do výuky vypracovávání projektů (téma volí vyučující dle aktuální situace)
 v rámci zpracovávání projektu učitel vede žáky k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti:
plánování, příprava, realizace, hodnocení
 učitel používá při výuce jazykové učebnice britských autorů, ve kterých je instruktáž k jednotlivým
cvičením psána anglicky
 zadání k úkolům učitel nepřekládá, žáci si musí sami poradit, pochopit význam sděleného a přijít na
to, co mají dělat
 v případě nejasnosti formuluje zadání jinými slovy – opět v anglickém jazyce – vede tím žáky k
uplatpování dosud osvojené slovní zásoby a logických úvah při osvojování neznámých výrazů z
kontextu
Kompetence komunikativní:
 učitel předkládá žákům vybrané texty z cizojazyčných (anglických) časopisů a beletrie přiměřené
úrovni a slovní zásobě žáků, žáci pracují s textem , tvoří k němu otázky, učí se vyhledávat
požadované informace v textu, používají slovník
 učitel zadává žákům úkoly, ve kterých jednotlivě, ve dvojici či skupině simulují anglicky mluvící
prostředí a různé situace, se kterými se mohou setkat v běžném životě (nakupování, orientace ve
městě, seznamování se, návštěva lékaře, informace při cestování, atd.)
 učitel ve výuce používá audio a video nahrávky, pokud možno rodilých mluvčích
Kompetence sociální a personální:
 učitel vede žáky ke vzájemné pomoci při učení a řešení problémů – např. při práci na PC jsou žáci
rozděleni do dvojic, vyměpují si role učitel – žák
 pro práci během výuky stanovuje učitel žákům jasná pravidla a mantinely, které důsledně
zohledpuje při hodnocení, čímž podporuje kreativitu a snahu o zdokonalování a vylepšování
 zapojuje žáky do projektů, které se týkají kultury a zvyků anglicky mluvících zemí
 zadává žákům takové úkoly (projekty, rozhovory, simulace situací, atd.), při kterých žáci projevují
schopnost komunikovat v anglickém jazyce, spolupracovat s ostatními, najít si své místo ve
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Název předmětu

Způsob hodnocení žáků

Cvičení z anglického jazyka
skupině, akceptovat názor jiných a obhajovat svoje stanovisko
Kompetence občanské:
 učitel vede žáky ke vzájemné pomoci při učení a řešení problémů – např. při práci na PC jsou žáci
rozděleni do dvojic, vyměpují si role učitel – žák
 pro práci během výuky stanovuje učitel žákům jasná pravidla a mantinely, které důsledně
zohledpuje při hodnocení, čímž podporuje kreativitu a snahu o zdokonalování a vylepšování
 zapojuje žáky do projektů, které se týkají kultury a zvyků anglicky mluvících zemí
 zadává žákům takové úkoly (projekty, rozhovory, simulace situací, atd.), při kterých žáci projevují
schopnost komunikovat v anglickém jazyce, spolupracovat s ostatními, najít si své místo ve
skupině, akceptovat názor jiných a obhajovat svoje stanovisko
Hodnocení a klasifikace žáka učitelem zaujímá důležité místo mezi všemi hodnotícími činnostmi, ať už se
jedná o hodnocení v průběhu výchovně vzdělávacího procesu nebo souhrnně za určité konkrétní vzdělávací
období. Vyučující poskytuje žákovi nezbytnou zpětnou vazbu a pravdivý obraz o tom, s jakým úspěchem se
mu daří dosahovat dílčích konkretizovaných výstupů, které vedou ke klíčovým kompetencím. Výběr
vhodných forem a metod hodnocení žáka je na učiteli. Při výběru vhodné formy hodnocení by vyučující
neměl zapomínat na motivaci žáka k dalšímu učení s ohledem na jeho individuální vlohy a vlastnosti. Je
důležité, aby si zpětnou vazbu dovedli žáci brzy vytvářet i sami a naučili se vlastnímu kritickému
sebehodnocení a hodnocení svých spolužáků. Proto budou vyučující dávat prostor takovým formám
hodnocení všude, kde je to jen trochu možné.
Základem formálního hodnocení žáka je tradiční klasifikace v pětistuppové stupnici. Vyučující je při
klasifikaci povinen dodržovat platné právní předpisy a vnitřní normy školy (zejména vnitřní klasifikační řád),
které upravují pravidla pro klasifikaci. Souhrnné písemné slovní hodnocení může vyučující použít jen v
souladu s platnými právními předpisy nebo jako (velmi vhodný) „doplněk“ ke klasifikaci.
Hodnocení žáka vychází z posouzení míry dosažených očekávaných výstupů formulovaných v učebních
osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné,
odborně správné a prokazatelné.
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5.19.4 Finanční gramotnost

1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
0

Název předmětu
Oblast

Celkem
7. ročník
1
Volitelný

8. ročník
1
Volitelný

9. ročník
0

2

Finanční gramotnost

Charakteristika předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Finanční gramotnost

8. ročník

Učivo
majetek, vlastnictví – formy vlastnictví; hmotné a duševní vlastnictví, jejich
ochrana; hospodaření
s penězi, majetkem a různými formami vlastnictví
peníze, hotovostní a bezhotovostní formy placení

hospodaření – rozpočet domácnosti, úspory, investice, úvěry, splátkový prodej,
leasing; rozpočet
státu, typy rozpočtu a jejich odlišnosti; význam daní

ŠVP výstupy
VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního
vlastnictví,
a způsoby jejich ochrany, uvede příklady
VO-9-3-03 na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního
a bezhotovostního placení, uvede příklady použití debetní a kreditní platební
karty, vysvětlí jejich omezení
VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje,
rozliší
pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých
výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného,
schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti
VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky
a způsoby krytí deficitu
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Finanční gramotnost

8. ročník

banky a jejich služby – aktivní a pasivní operace, úročení, pojištění, produkty
finančního trhu pro
investování a pro získávání prostředků

principy tržního hospodářství – nabídka, poptávka, trh; tvorba ceny, inflace;
podstata fungování
trhu

VO-9-3-07 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí
stát
směruje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků ze státního
rozpočtu
VO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby nabízejí, vysvětlí
význam úroku placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění
a navrhne, kdy je využít
VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky
a způsoby krytí deficitu
VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování
trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, na
příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše vliv
inflace na hodnotu peněz
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6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
6.1 Způsoby hodnocení
Hodnocení žáků
Cílem vzdělávání žáků v základní škole je vybavit žáka klíčovými kompetencemi, které představují
souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a
uplatnění každého člena společnosti, které jsou využitelné v různých učebních i praktických
činnostech a situacích, jsou klíčem k úspěšnosti v celoživotním učení, v práci, zájmové činnosti i
osobním životě.
Do jaké míry je žák po ukončení základního vzdělání těmito klíčovými kompetencemi vybaven je
velmi složité zjistit nejenom v rámci hodnocení jednotlivých žáků, ale i celé školy, protože teprve
na dalších stupních vzdělání, v profesním i osobním životě bude zřejmé, do jaké míry se podařilo
dosáhnout cílů, které jsme si v rámci našeho ŠVP stanovili.
Podstatou praktického objektivního hodnocení úspěšnosti vzdělávání ve škole proto nebude
hodnocení úspěšnosti dosažení obecných vzdělávacích cílů a úspěšnost vybavení žáka souborem
klíčových kompetencí, ale hodnocení úspěšnosti dosažení těch cílů a hodnocení úspěšnosti
vybavení žáka těmi kompetencemi, které ve svém souhrnu ke klíčovým kompetencím vedou.
Zaměříme se při evaluaci na očekávané výstupy jednotlivých vzdělávacích oblastí a na
konkretizované výstupy vztahující se ke konkretizovanému učivu v jednotlivých ročnících a
předmětech. Výstupy jsme stanovili tak, aby vedly ve svém souboru ke klíčovým kompetencím.
Hodnocení a klasifikace žáka učitelem
Hodnocení a klasifikace žáka učitelem zaujímá důležité místo mezi všemi hodnotícími činnostmi,
ať už se jedná o hodnocení v průběhu výchovně vzdělávacího procesu nebo souhrnně za určité
konkrétní vzdělávací období. Vyučující poskytuje žákovi nezbytnou zpětnou vazbu a pravdivý
obraz o tom, s jakým úspěchem se mu daří dosahovat dílčích konkretizovaných výstupů, které
vedou ke klíčovým kompetencím. Výběr vhodných forem a metod hodnocení žáka je na učiteli.
Při výběru vhodné formy hodnocení by vyučující neměl zapomínat na motivaci žáka k dalšímu
učení s ohledem na jeho individuální vlohy a vlastnosti. Je důležité, aby si zpětnou vazbu dovedli
žáci brzy vytvářet i sami a naučili se vlastnímu kritickému sebehodnocení a hodnocení svých
spolužáků. Proto budou vyučující dávat prostor takovým formám hodnocení všude, kde je to jen
trochu možné.
Základem formálního hodnocení žáka je tradiční klasifikace v pětistuppové stupnici. Vyučující je
při klasifikaci povinen dodržovat platné právní předpisy a vnitřní normy školy (zejména vnitřní
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klasifikační řád), které upravují pravidla pro klasifikaci. Souhrnné písemné slovní hodnocení může
vyučující použít jen v souladu s platnými právními předpisy nebo jako (velmi vhodný) „doplněk“ ke
klasifikaci. Obecná pravidla pro hodnocení žáků uvádíme v tabulce.
Hodnocení žáka vychází z posouzení míry dosažených očekávaných výstupů formulovaných v
učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení je
pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a prokazatelné.
Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je
vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů. Pokud je žák hodnocen
slovně, v katalogovém listu je uvedena numerická hodnota hodnocení.
V posledním roce plnění školní docházky (na konci prvního pololetí) vydá škola žákovi výstupní
hodnocení o tom, jak žák dosáhl cílů vzdělávání. Hlavním obsahem výstupního hodnocení je
vyjádření o dosažené výstupní úrovni vzdělávání, možnostech žáka a jeho nadání, předpokladech
pro další vzdělávání nebo pro uplatnění žáka, chování žáka v průběhu povinné školní docházky a
dalších významných skutečnostech ve vzdělávání žáka. Výstupní hodnocení vydá škola jednak
žákovi na konci prvního pololetí 9. ročníku, jednak žákovi v pátém a sedmém ročníku, jestliže se
hlásí k přijetí ke vzdělávání na střední škole. V případě podání přihlášky k přijetí do oboru
vzdělávání, v němž je jako součást přijímacího řízení stanovena rámcovým vzdělávacím
programem talentová zkouška, je žákovi vydáno výstupní hodnocení do 30. října. Pro výstupní
hodnocení má škola vypracovaný formulář.

6.2 Kritéria hodnocení
Kriteria hodnocení žáků
ovládnutí učiva

úrovep myšlení

vyjadřování

a aplikace vědomostí
1 Předměty

ovládá uceleně a bez pohotový;

teoretického

chyb;

zaměření

tvořivý;

samostatný

myšlenek
chápe výstižné,

a souvislosti

souvislé,

srozumitelné

tolerovány

drobné nedostatky
Předměty

samostatný, tvořivý; umí si organizovat práci

praktického
a

vých.

zaměření
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2 Předměty

ovládá bez podstatných chápe souvislosti, ale srozumitelné

teoretického

nedostatků

zaměření

pomalá

Předměty
praktického

aplikace vědomostí je

samostatný; drobné nedostatky; potřebuje občasnou pomoc učitele
a

vých.zaměření
3 Předměty

často se dopouští chyb chápe souvislosti, ale nedovede se přesně

teoretického

v základním učivu

zaměření

chybuje

v aplikaci vyjádřit

vědomostí

Předměty
méně samostatný; tvořivý; potřebuje častou pomoc učitele

praktického a
vých. zaměření
4 Předměty

značné mezery; dopouští vědomosti

teoretického

se závažných chyb

zaměření

dokáže vyjadřuje

aplikovat

se

pouze s vážnými obtížemi

s pomocí učitele

Předměty
praktického

a

vých. zaměření nesamostatný; potřebuje soustavnou pomoc učitele
5 Předměty

učivo

teoretického

neovládá;

závažné mezery

má nedokáže

aplikovat neumí se vyjadřovat

ani s pomocí učitele

zaměření
Předměty
praktického
vých. zaměření

naprosto nesamostatný; ani s pomocí učitele nedokáže pracovat
a
* V celkové klasifikaci učitel přihlíží k: 1) věku žáků, 2) povaze
předmětu, 3) aktivitě žáka, 4) domácí přípravě, 5) zájmu o daný
předmět a 6) svědomitosti
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