Učební osnovy
Člověk a jeho svět
Charakteristika oblasti
Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Obsahové vymezení
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pouze pro 1.stupeň základního vzdělání. Sjednocuje společenskovědní a přírodovědné učivo,včetně výchovy ke zdraví.Jsou tu integrována
témata, která se týkají člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví atd. Uplatňuje pohled do historie i součastnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život.
Vzdělávací obsah je tvořen tématy:
1/ Místo, kde žijeme
Různými činnostmi a úkoly probouzíme v žácích kladný vztah k Praze a regionu Prahy 4.Děti se seznamují s minulostí místa i jeho přírodními zvláštnostmi a krásami.Důraz je kladen rovněž na
dopravní výchovu.
2/ Lidé kolem nás
Žáci si osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, poznávají rozdílné kultury a uvědomují si význam tolerance a pomoci druhým.
Dovednosti budoucího občana získávají děti prací ve školním parlamentu.
3/ Lidé a čas
Od orientace v čase jako veličině přecházíme k pochopení vývojových stádií společnosti i přírody.
4/Rozmanitost přírody
Žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy ,poznávají její rozmanitost a proměnlivost.
Ve svém okolí se také seznamují s vlivem člověka na přírodu a možnostmi přispět ke zlepšení životního prostředí.
Žáci si uvědomují jednotlivé přírodní celky v průběhu roku, poznávají rostliny, houby a živočichy v jednotlivých ekosystémech.
5/Člověk a jeho zdraví
Žáci poznávají sebe sama jako bytost, která je součástí přírody , má své nedostatky a potřeby. Rovněž získávají poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci, první pomoci i o bezpečném
chování v krizových situacích.
Časové vymezení:

Vzdělávání v široce pojatém obsahu vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je vymezen v 1.-3. roč. 2 hodinami týdně, ve 4. roč. 3 hodinami týdně a v 5.tř. 4hodinami týdně.
Organizační vymezení:
Jednotlivá témata nejsou odddělena a žákům je jejich obsah předáván v souvislostech.
Vzdělávací obsah je realizován převážně aktivními metodami výuky, která probíhá většinou ve třídách rozdělených na skupiny o různém počtu žáků. Jako prostředek pro dosahování
očekávaných výstupů užíváme simulační hry a skupinové projekty. Žáci mají k dispozici pracovní listy a různé zdroje informací - odborné knihy, počítače. Vzdělávání je z části uskutečňováno v
reálném prostředí formou výletů a delších pobytů.
Jednou z metod jsou také vycházky během dopoledne či celodenní.
Na těchto vycházkách děti poznávají : významné budovy Prahy, významná náměstí, muzea, divadla, mosty i řeky a potoky,
Botanické zahrady i ZOO.
Některé výstupy tématického celku Člověk a jeho zdraví zajišťujeme v rámci projektů Dopravní výchova a Zdravé zuby (viz. popis projektů).
Návštěva či realizace divadelních představení také napomáhá k hlubšímu a rozmanitějšímu pochopení obsahu vzdělání.
Součástí předmětů jsou základy tématických okruhů těchto průřezových témat:
Výchova demokratického občana občanská společnost a škola 1.až 3.roč
občan, občanská společnost a stát 1.až 5.roč
formy participace občanů v polit. životě 4.a 5.roč.
principy demokracie 4.roč
Osobnostní a sociální výchova
Seberegulace a sebeorganizace 1. až 5.roč
Psychohygiena 1. až 5.roč
Poznávání lidí 1. až 5.roč
Mezilidské vztahy 1. až 3.roč
Hodnoty,postoje,praktická etika 2.roč
Výchova k myšlení v globálních souvislostech
Evropa a svět nás zajímá 1. až 5.roč
Objevujeme Evropu a svět 1. až 4.roč
Multikulturní výchova
Kulturní diference 1. až 5.roč
Lidské vztahy 1. až 5.roč
Etnický původ 1. až 5.roč
Multikulturalita 2. ,4.,5.roč
Princip sociálního smíru a solidarity 3. až 5.roč

Environmentální výchova
Ekosystémy 2. až 5.roč
Základní podmínky života 1. až 5.roč
Lidské aktivity a problémy živ.prostředí 1. až 5.roč
Vztah člověka prostředí 1. až 5.roč
Mediální výchova
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 4.a5.roč
Interpretace vztahu med.sdělení a reality 3. až 5.roč
Stavba mediálních sdělení 3 . a 5.roč
Vnímání autora mediálních sdělení 4. a5.roč
Fungování a vliv medií ve společnosti 3.roč
==Mezipředmětové vztahy
Informační prostředí, práce s ICT
1. ročník
Žák používá počítač v souladu s řádem učebny VT. Pracuje podle zadání s výukovými programy pro daný věk. V případě závady, věc ohlásí.
2. ročník
Žák se přihlásí se do školní sítě. Zapíná a vypíná počítač v souladu s operačním systémem.
Pracuje s programy určené žákům 2. ročníku.
3. ročník
Spustí bez pomoci program podle zadání. Pracuje s programy určené žákům 3. ročníku.
Namaluje jednoduchý obrázek.
4. ročník
Pracuje s programy určené žákům 4. ročníku.
Napíše krátký souvislý text.
Výchovné a vzdělávací strategie:
• Kompetence k učení:
- nabízíme žákům řadu aktivačních metod, které jim přiblíží tématiku
- předkládáme žákům dostatek spolehlivých informačních zdrojů
- umožňujeme samostatně či v kooperaci s ostatními žáky systematicky pozorovat změny
- vedeme žáky k posuzování vlastního pokroku
- navozujeme situace, v nichž žáci musí operovat s obecně užívanými termíny, znaky a symboly
• Kompetence k řešení problémů:

- vedeme žáky k porovnávání způsobů života v různých časových období lidstava i v různých geografických podmínkách a k hodnoce a porovnávání z dnešního pohledu
• Kompetence komunikativní:
- nabízíme žákům dostatek možností k porozumění textů s tématikou člověk a svět
- vedeme žáky k formulování vlastních názorů na lidi a svět
- navozujeme modelové situace, v nichž děti používají písemně i ústně nové symboly, značky a pojmenování
- poskytujeme prostor pro využívání informačních a komunikačních prostředků jako zdroje pro poznávání světa
• Kompetence sociální a personální:
- organizujeme činnosti, v nichž převládá nutnost spolupráce v týmu
- vedeme žáky k porovnávání výsledků týmů na základě hodnocení individuálního i společného přístupu i přínosu
- usilujeme o vytváření pozitivního hodnocení jednotlivce vycházejícíhop z opodstaněného vyzdvižení individuálních předností a jeho přínosu pro tým
• Kompetence občanské:
- nabízíme žákům dostatek příležitostí k pochopení práv a povinností souvisejících se zdravím, rodinnými a školními vztahy i dostatek modelových situací k prokázání praktických dovedností, k
ochraně kulturního děditství a životního prostředí
• Kompetence pracovní:
- navozujeme žákům situace umožňující pozorování a hodnocení výsledků práce předchozích i současných generací i porovnání jejich hodnot
- nové poznatky získáváme i využíváme v průběhu výroby napodobenin výrobků z minulosti

Průřezová témata pokrývaná předmětem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí

Moje tělo a moje vztahy k druhým.
Poznávání lidí

Osvojování pravidel v komunikaci s cizími lidmi. Vzájemné poznávání ve třídě, tolerance k odlišnostem.
Mezilidské vztahy

Realizujeme při sestavování vhodných třídních pravidel pro společné soužití.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a škola

Realizujeme při volbě do školního pralamentu a třídní samosprávy.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy

Osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy. Tolerance, empatie, lidská solidarita.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy

Realizujeme při seznamování se s dostupnými ekosystémy.
Základní podmínky života

Realizujeme v rámci učiva.
Vztah člověka k prostředí

Ochrana životního prostředí, třídění odpadů. Realizujeme průběžně v rámci života ve třídě, výjezdy, výlety, ekologické programy.
1. ročník

Jiří Černý, 2 týdně, P
Místo,kde žijeme

Očekávané výstupy

Učivo
- jméno, adresa

žák:


místo, kde žijeme

- hl.město Praha, návštěva skutečných míst
- Řekne své jméno a adresu

- bezpečné cestování MHD

- Pojmenuje, ve kterém státě žije

- dům, ulice, řeka

- Vysvětlí vlastními slovy pojem hlavní město
- Dojde, podle pokynu, na určené místo ve škole
- Pojmenuje místnosti ve svém domově - podle vlastní kresby
- Zná základní pravidla pro přepravu cestujících v MHD

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
realizujeme vycházkami v nejbližším okolí školy

Přesahy do

Přesahy z

Hudební výchova
1. ročník
zpěv
Výtvarná výchova
1. ročník
Výtvarné techniky - výrazové prostředky
Svět práce
1. ročník
práce s drobným materiálem

Povolání

Očekávané výstupy

Učivo
- názvy různých zaměstnání : nástroje, pomůcky, prostředí, výrobky

žák:


povolání
- Porovná práci a zábavu

- zaměstnání otce a matky

- Uvede název zaměstnání svých rodičů
- Předvede či nakreslí různá zaměstnání

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

Výtvarná výchova
1. ročník
Znak
Výtvarná výchova
1. ročník
Vizuální sdělení a komunikace
Svět práce
1. ročník
příprava pokrmů
Svět práce
1. ročník
pěstitelské práce
Svět práce
1. ročník
konstrukční činnosti
Lidé kolem nás

Očekávané výstupy

Učivo
- vymezení pojmu známý x neznámý člověk

žák:


lidé kolem nás
- Vysvětlí rozdíl - cizí lidé a známí lidé

- pojmy:otec, matka, bratr, sestra, dědeček, babička

- Slovně popíše vlastní rodiče

- pravidla chování k dospělým

- Rozliší pojmy označující blízké příbuzenské vztahy

- rodokmen

- Sestaví jednogenerační rodokmen své rodiny

- popis osob

- Uvědomuje si rozdíly mezi rolemi jednotlivých členů rodiny a vzájemné vztahy
- Dovede popsat kamaráda

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Výtvarná výchova
Poznávání lidí
1. ročník
vzájemné poznávání ve skupině/ ve třídě, realizujeme v komunikačních kruzích Kultura a její rozdíly
Orientace v čase

Očekávané výstupy

Učivo
- znaky ročních období: počasí, vhodnost oblečení, hry a činnosti, život zvířat a rostlin

žák:


orientace v čase
- Vyjmenuje, seřadí a najde rozdíly jednotlivých ročních období

- názvy částí dne, činnosti během dne, části dopoledne: vyučovací hodina a přestávka, příprava na vyučování

- Uspořádá části dne a jejich náplň

- názvy dní, den, týden, měsíc, svátky v průběhu roku

- Vyjmenuje dny v týdnu

- datum - určování a psaní, hodiny: čtvrt, půl , celá

- Označí minulé a současné

- historie, současnost, budoucnost

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
realizujeme každodenní komunikací

Přesahy do

Přesahy z

Výtvarná výchova
1. ročník
Výtvarné techniky - výrazové prostředky

Minulost a současnost

Očekávané výstupy

Učivo
- Vánoce : Mikuláš, Advent, Marie, Josef, Ježíšek, Betlém, Silvestr, Nový rok

žák:


minulost a současnost

- Velikonoce : zvyky
- Charakterizuje pojem domov
- Seznámí se s historií, tradicemi a zvyky oslav - Vánoce, Velikonoce
- Porovnává historické a současné předměty denní potřeby

Průřezová témata
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
poznávání vlastního kulturního zakotvení, realizujeme při seznamování s
národními tradicemi

Přesahy do
Výtvarná výchova
1. ročník
Výtvarné techniky - výrazové prostředky

Přesahy z

Lidské tělo a zdraví

Očekávané výstupy

Učivo
- lidské tělo

žák:


lidské tělo a zdraví
- Připojí názvy základních částí těla k obrázku těla (vnější popis)

- režim dne

- Pojmenuje prsty

- hygiena

- Popíše vhodné oblečení během roku

- volný čas

- Vhodně se posadí - dodržuje zásady správného držení těla

- zdravá strava

- Dovede popsat a přiřadit jednotlivé činnosti k určité době během dne
- Přiřadí věci potřebné k denní hygieně při sprchování, čistění zubů, mytí vlasů
- Umí vyprávět o svém volném čase
- Vyjmenuje činnosti, které nám prospívají, škodí



bezpečné chování
- Vysvětlí rozdíl mezi známými a neznámými lidmi
- Umí odmítnou cizího člověka



- Dokáže požádat o pomoc spolužáka, dospělého
dopravní bezpečnost
- Vysvětlí pojem chodec, cyklista, řidič
- Pozná značení pro chodce pro bezpečný přechod, správně přejde silnici
- Popíše semafor, jeho barvy a funkci



- Nakreslí dopravní značky vyskytující se v okolí
mimořádné události
- Během simulace se podle pokynu dospělého přesune na dané místo
- Dokáže se na povel postavit do dvojic, trojic

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Psychohygiena

Přesahy do
Výtvarná výchova
1. ročník

Přesahy z
Tělesná výchova
1. ročník

realizujeme v rozhovorech o práci a odpočinku, zájmových aktivitách

Výtvarné techniky - výrazové prostředky
Tělesná výchova
1. ročník
Zásady hygieny

Zásady hygieny
Tělesná výchova
1. ročník
Každodenní pohybová činnost
Svět práce
1. ročník
příprava pokrmů

Jednoduché pokusy

Očekávané výstupy

Učivo
- péče o rostlinu nebo zvíře

žák:


jednoduché pokusy
- Pozoruje růst zasazené rostliny nebo život vybraného živočicha
- Vylisuje barevné listy stromů a keřů

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

Svět práce
1. ročník
pěstitelské práce
Dopravní bezpečnost

Očekávané výstupy

Učivo
- pojem chodec, cyklista, řidič

žák:


dopravní bezpečnost
- Vysvětlí pojem chodec, cyklista, řidič

- semafor, jeho barvy a funkce

- Pozná značení pro chodce pro bezpečný přechod, správně přejde silnici

- dopravní značky vyskytující se v okolí

- Popíše semafor, jeho barvy a funkci
- Nakreslí dopravní značky vyskytující se v okolí
Bezpečné chování

Očekávané výstupy

Učivo
- pravidla chování k cizím lidem

žák:


bezpečné chování
- Vysvětlí rozdíl mezi známými a neznámými lidmi

- žádost o pomoc

- Umí odmítnou cizího člověka
- Dokáže požádat o pomoc spolužáka, dospělého

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Poznávání lidí
chyby při poznávání lidí, realizujeme při dramatizaci na dané téma

Přesahy do

Přesahy z

Mimořádné události

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
- povely



mimořádné události
- Během simulace se podle pokynu dospělého přesune na dané místo

- simulovaný přesun

- Dokáže se na povel postavit do dvojic, trojic
Proměny v přírodě

Očekávané výstupy

Učivo
- roční období

žák:


proměny v přírodě
- Uvědomuje si rozdíly v průběhu jednotlivých ročních období

- domácí zvířata

- Pojmenuje správně domácí zvířata

- ovoce, zelenina

- Roztřídí ovoce a zeleninu

- projekt Den Země

Průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
realizujeme během projektu Den Země

Přesahy do

Přesahy z
Svět práce
1. ročník
práce s drobným materiálem
Svět práce
1. ročník
pěstitelské práce

Klíčové kompetence
Kompetence k učení


Vyhledává informace
Vyhledává jednoduché informace v textových materiálech.

Kompetence k řešení problémů


Využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů
Přenáší získaná řešení na obdobné problémy, vyvodí obecné závěry a ověřuje postupy řešení problému.

Kompetence komunikativní


Naslouchá promluvám druhých lidí, vhodně na ně reaguje
Žák - soustředěně a pozorně naslouchá bez přerušování mluvčího - zapamatuje si slyšené - reaguje nonverbálně na promluvu průběžně - umí sledovat mluvčího očima, otáčí se za mluvčím - umí reprodukovat slyšené



vytváření vztahu s učitelia ostatními dospělými
Žák umí využívat získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů s učiteli a jinými dospělými



vytváření vztahů s vrstevníky
Žák umí využívat získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů s vrstevníky

Kompetence sociální a personální


podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu
- umí se podřídit se skupině - zorganizuje si vlastní čas - dovede převzít odpovědnost za skupinu

2. ročník

Jiří Černý, 2 týdně, P
Místo, kde žijeme

Očekávané výstupy

Učivo
- budova školy, okolí školy- plán, činnosti ve škole

žák:


místo, kde žijeme
- Zhotoví jednoduchý plán okolí školy, vyznačí riziková místa, bezpečné přechody

- sídliště, vilová čtvrť, historické centrum

- Seznámí se s mapou okolí školy, vyznačí své bydliště v jejím okolí

- domov - orientace v místě bydliště

- Uvede příklady rozdílů typů zástavby

- přízemí, patro, bezbariérový přístup, bezpečnost domu

- Pojmenuje části domu podle obrázku

- státní hymna, státní vlajka


okolní krajina
- Porovná výhody školy obklopené přírodou a školy v centru Prahy
- Seznámí se s nejbližší přírodní lokalitou
- Vyjmenuje základní historické památky Prahy

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
realizujeme vycházkami po okolí školy

Přesahy do

Přesahy z

Výtvarná výchova
2. ročník
Znak

Bezpečné chování

Očekávané výstupy

Učivo
- nebezpečí hrozící od cizích lidí

žák:


bezpečné chování
- Vysvětlí nebezpečí hrozící od cizích lidí

- místa vhodná x nevhodná pro hry

- Posoudí, která místa jsou nevhodná pro hry

- pravidla bezpečného chování

- Vysvětlí účel existence pravidel, která zajišťují bezpečí jemu i jeho okolí a snaží se je dodržovat



dopravní bezpečnost
- Bezpečně zvládá chůzi po chodníku, míjení chodců, chůzi po levém okraji silnice, po krajnici

- Přejde bezpečně vozovku
- Zná vybrané dopravní značky
- Zvolí nejbezpečnější trasu k cíli své cesty
- Vysvětlí význam pestrosti oblečení v dopravě


mimořádné události
- Je schopen v klidu dle pokynu dospělého odejít na vyznačené místo
- Seznámí se s formou varovných signálů
- Zná čísla tísňových linek

Průřezová témata

Přesahy do
Výtvarná výchova
2. ročník
Znak
Výtvarná výchova
2. ročník
Výtvarné techniky - výrazové prostředky
Tělesná výchova
2. ročník
Pokyny a povely

Přesahy z
Tělesná výchova
2. ročník
Spolupráce

Příbuzenské vztahy

Očekávané výstupy

Učivo
- teta, strýc, bratranec, sestřenice, prarodiče
- domácí práce, pomoc starším

žák:


příbuzenské vztahy
- Dovede pojmenovat širší příbuzenstvo
- Popíše nebo v modelové situaci předvede pomoc dospělým s domácími pracemi

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
chování podporující dobré vztahy, respektování , podpora, pomoc realizujeme
v rozhovorech o rodině

Přesahy do

Přesahy z

Výtvarná výchova
2. ročník
Výtvarné techniky - výrazové prostředky

Povolání

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
- názvy a význam dalších povolání
- pracovní prostředí a prostředky



povolání
- Na příkladech vysvětlí užitečnost jednotlivých povolání

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

Výtvarná výchova
2. ročník
Vizuální sdělení a komunikace
Svět práce
2. ročník
práce s drobným materiálem
Právo a spravedlnost

Očekávané výstupy

Učivo
- sestavení pravidel třídy

žák:


právo a spravedlnost
- Podílí se na sestavení pravidel třídy

- schůze školního parlamentu

- Volí zástupce školního parlamentu a vysvětlí proč

- vyjadřování svých názorů, naslouchání názorům druhých
- rozhovory o přednostech a odlišnostech svých a spolužáků

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
vztahy a naše skupina/ třída, lidská práva: realizuje se při projektovém dni
Volby do ŽP, při samostaném zpracování a prezentaci témat, při sestavováni
pravidel třídy

Přesahy do

Přesahy z

Výtvarná výchova
2. ročník
Vizuální sdělení a komunikace
Tělesná výchova
2. ročník
Spolupráce

Orientace v čase

Očekávané výstupy

Učivo
- minuty, vteřiny, typy hodin

žák:


orientace v čase
- Určí čas

- přiřazování měsíců k ročním obdobím, školní a kalendářní rok

- Vyjmenuje a porovná části roku

- časová přímka

- Seřadí chronologicky období průběhu lidského života

- dítě, dospělý, mladý, starý, generace

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
realizujeme v každodenních rozhovorech

Přesahy do
Matematika
2. ročník
Číselná osa
Výtvarná výchova
2. ročník
Znak

Přesahy z

Minulost regionu

Očekávané výstupy

Učivo
- pověst

žák:


minulost regionu
- Převypráví libovolnou pověst

- návštěva historického centra, kulturní památky

Průřezová témata
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
poznávání vlastního kulturního zakotvení realizujeme návštěvami kulturních
památek

Přesahy do

Přesahy z

Výtvarná výchova
2. ročník
Výtvarné techniky - výrazové prostředky
Výtvarná výchova
2. ročník
Výtvarný jazyk - výtvarné dovednosti

Minulost a současnost

Očekávané výstupy

Učivo
- předměty denní potřeby v minulosti a součastnosti

žák:


minulost a současnost
- Porovnává historické a současné technické předměty

- lidové zvyky a tradice - masopust, vítání jara, advent

- Seznámení s některými dalšími tradicemi a zvyky

- péče o památky

Průřezová témata

Přesahy do
Český jazyk a literatura
2. ročník
Literární výchova
Výtvarná výchova
2. ročník
Výtvarné techniky - výrazové prostředky

Přesahy z
Svět práce
2. ročník
práce s drobným materiálem

Lidské tělo

Očekávané výstupy
žák:


lidské tělo
- Dovede popsat lidské tělo - vnější popis
- Rozliší smysly, smyslové ústrojí a funkci
- Správně umístí smyslové orgány



zdraví
- Vyrobí obrázkový denní režim

Učivo
- popis těla
- smysly, smyslová ústrojí

- Popíše péči o čistotu svého těla ráno, v průběhu dne a večer
- Posoudí vhodnost zařazení některých potravin do zdravého jídelníčku v průběhu dne
- Vyjmenuje běžné lidské nemoci
- Rozliší nemoc a úraz
- Chápe bezpečné používání léků
- Chápe dodržování léčebného režimu

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
já jako zdroj informací o sobě realizujeme popisem těla

Přesahy do
Výtvarná výchova
2. ročník
Výtvarné techniky - výrazové prostředky
Tělesná výchova
2. ročník
Zásady hygieny

Přesahy z
Tělesná výchova
2. ročník
Každodenní pohybová činnost
Tělesná výchova
2. ročník
Zásady hygieny

Proměny v přírodě

Očekávané výstupy

Učivo

jednoduché pokusy
- Porovná mezi sebou semena a pecky různých druhů ovoce

- měsíce v roce
- roční období
- rostliny a živočichové v průběhu roku

- Vypěstuje rostlinku (fazoli, hrách, řeřichu)

- přímé sledování změn přírody během roku

- Provede jednoduché meteorologické pozorování
proměny v přírodě
- Seřadí jednotlivé měsíce v roce za sebou

- ptáci stálí x stěhovaví

žák:




- projekt Den Země

- Třídí obrázky podle ročních období
- Srovná podmínky života živočichů ve vybraných ročních obdobích
- Pojmenuje některé stěhovavé ptáky

Průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
prostředí a zdraví realizujeme během projektu Den Země

Přesahy do
Výtvarná výchova
2. ročník
Výtvarné techniky - výrazové prostředky
Svět práce
2. ročník
práce s drobným materiálem

Přesahy z
Svět práce
2. ročník
práce s drobným materiálem

Okolní krajina

Očekávané výstupy

Učivo
- výhody a nevýhody umístění školy v různých prostředích

žák:

- seznámení se s nejbližší přírodní lokalitou - vycházka
- vybrané památky Prahy
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
naše obec, příroda a kultura obce a její ochrana realizujeme vycházkami
Zdraví

Očekávané výstupy

Učivo
- denní režim

žák:

- hygiena
- zdravá strava, jídelníček
- nemoc a úraz
- použití léků
- léčebný režim
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z
Tělesná výchova
2. ročník
Zásady hygieny
Svět práce
2. ročník
příprava pokrmů

Dopravní bezpečnost

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
- bezpečnost silničního provozu
- bezpečná cesta do školy
- chodec, chování na chodníku
- přechod vozovky

- bezpečnostní prvky
- dopravní značky
Mimořádné události

Očekávané výstupy

Učivo
- bezpečný přesun na stanovené místo

žák:

- varovné signály, sirény
- čísla tísňových linek
Jednoduché pokusy

Očekávané výstupy

Učivo
- porovnávání semen ovoce

žák:

- vypěstování rostliny ze semene
- meteorologická pozorování
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z
Svět práce
2. ročník
pěstitelské práce

Rozmanitost přírody

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
- druhy ovoce a zeleniny



rozmanitost přírody
- Roztřídí ovoce a zeleninu

- hospodářská, domácí a volně žijící zvířata

- Rozliší některá zvířata volně žijící, hospodářská a domácí

- mláďata

- Přiřadí vybraná mláďata k příslušným dospělým jedincům

- základní stavba těla rostlin a živočichů

- Popíše základní části rostlin

- porovnání ptáků a savců

- Rozliší stavbu těla savců a ptáků
Klíčové kompetence
Kompetence k učení


Vyhledává a třídí informace
Dokáže pracovat s odbornou literaturou, umí rozpoznat důležité myšlenky.



Samostatně pozoruje
Úměrně věku popíše pozorovaný jev, najde postatné znaky. Umí se zeptat na nejasnosti.



Samostatně experimentuje
Při experimentování dodržuje stanovené postupy a BOZP. V případě nejasností se řídí radou učitele.

Kompetence k řešení problémů


Přemýšlí o příčinách problému
Umí nacházet problémy v učení samostatně i s pomocí dospělého ( odborná literatura, internet ).

Kompetence komunikativní


Účinně se zapojuje do diskuse
Žák - umí dodržet komunikační pravidla - nechat mluvit, vyslechnout mluvčího bez přerušování - umí reagovat mimikou, gesty

Kompetence sociální a personální


přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy
- pochopení odlišnosti názorů -vnímání odlišnosti jako pozitivum



chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu
- vzájemné poznávání při týmové práci - nedělat předčasné unáhlené závěry

Kompetence občanské


Respektuje,chrání a oceňuje naše tradice
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -dbá o čistotu jazyka a vypravuje na základě vlastních00000000000000000000000000000000000000000000000000000 prožitků o význačných dílech našich
autorů a kulturních událostí,ktrých se zúčastnil -chová se vždy slušně při slavostních příležitostech, -zná historické kořeny našich státních symbolů,umí je popsat a má k nim úctu -má úctu ke kulturním hodnotánm a aktivně rozvíjí
svou kulturní tvořivost -má pozitivní vztah k historickým památkám,pozná stavební sloh a umí ho určit -podilí se na organizaci třídních i školních akcí,sám se jich účastní-reprezentuje školu/soutěže,výstavy,péče o třídu/

3. ročník

Jiří Černý, 2 týdně, P
Místo kde žijeme

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
- adresa, telefon



místo,kde žijeme

- dům, byt - části
- Zná svou plnou adresu a telefonní číslo

- město x venkov
- Orientuje se v členění domu a bytu a zná funkce jejich jednotlivých prostor
- Jednoduše označí rozdíly mezi městským a venkovským prostředím
- Vyjmenuje dopravní prostředky MHD
- Seznámí se se systémem uspořádání jízdního řádu
- Rozliší některé státní symboly naší vlasti (znak, vlajka, hymna)


okolní krajina
- Určí na mapě i ve skutečnosti základní světové strany
- Seznámí se s možnostmi určování světových stran podle přírodních úkazů
- Rozlišuje krajinu podle výškové členitosti

- obchody, pošta, nemocnice v okolí
- spojení MHD, dopravní prostředky
- znak Prahy, státní znak

- Seznámí se se způsoby využití krajiny člověkem

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
realizujeme vycházkami po okolí školy

Přesahy do

Přesahy z

Výtvarná výchova
3. ročník
Vizuální sdělení a komunikace
Tělesná výchova
3. ročník
Jednoduchá pohybová činnost

Lidské tělo

Očekávané výstupy

Učivo
- vnější popis těla
- vnitřní ústrojí

žák:


lidské tělo
- Pojmenuje vnější části lidského těla

- smysly
- Zná nejdůležitější vnitřní orgány v těle

- základní lidské potřeby
- měření teploty

- Chápe funkci smyslových ústrojí a nebezpečí jejich poškození
- Vyjmenuje některé potřeby lidského života
- Dovede změřit teplotu těla



zdraví
- Rozumí pojmu správné držení těla
- Pojmenuje základní vybavení lékárničky
- Ve dvojicích předvede ošetření drobných poranění
- Zvládá a uplatňuje základní návyky osobní hygieny
- Vysvětlí péči o zuby
- Ví o službě a funkci tísňové linky pro děti
- Obeznámí se se škodlivostí kouření a užití návykových látek

Průřezová témata

Přesahy do
Výtvarná výchova
3. ročník
Výtvarné techniky - výrazové prostředky
Tělesná výchova
3. ročník

Přesahy z
Tělesná výchova
3. ročník
Každodenní pohybová činnost

Zásady hygieny
Proměny v přírodě

Očekávané výstupy

jednoduché pokusy
- Založí jednoduchý herbář

- roční období
- počasí, kalendář přírody
- rostliny a houby

- Zjistí hmotnost svou, spolužáků a těles ve třídě

- práce na poli, zahradě

- Změří objem tekutiny ve válci

- rovnodennost, slunovrat

žák:


Učivo

- Změří venkovní teplotu
- Provádí zápis o pěstování rostliny



proměny v přírodě
- Popíše a porovná viditelné změny v jednotlivých ročních obdobích
- Zaznamená počasí pomocí značek a kalendáře přírody
- Užívá termíny slunovrat, rovnodennost
- Popíše práce na poli a na zahradě během roku
- Pozná některé rostliny a houby v průběhu roku

Průřezová témata

Přesahy do
Český jazyk a literatura
3. ročník
LV - próza, verše, pohádka a ostatní vyprávění
Výtvarná výchova
3. ročník
Výtvarné techniky - výrazové prostředky

Přesahy z
Svět práce
3. ročník
práce s drobným materiálem
Svět práce
3. ročník
pěstitelské práce

Bezpečné chování

Očekávané výstupy
žák:


dopravní bezpečnost
- Roztřídí dopravní prostředky
- Vysvětlí, kde si koupí jízdenku
- Zná zásady slušného a bezpečného chování v dopravních prostředcích

Učivo

- Najde a ukáže na obrázku kola povinnou výbavu
- Umí zkontrolovat kolo před jízdou
- Pojmenuje důležité značky

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

Výtvarná výchova
3. ročník
Výtvarné techniky - výrazové prostředky
Tělesná výchova
3. ročník
Pokyny a povely
Svět práce
3. ročník
konstrukční činnosti
Příbuzenské vztahy

Očekávané výstupy

Učivo
- neteř, synovec, vnuk, vnučka, praprarodiče

žák:


příbuzenské vztahy
- Rozliší základní i širší příbuzenské vztahy

- role členů rodiny

- Ví, jak se vhodně chovat k jednotlivým členům rodiny

- postavení jedince v rodině a vzájemné chování

- Seznámí se se základními povinnostmi a právy členů rodiny

- život a funkce rodiny

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
chování podporující dobré vztahy, respektování , podpora, pomoc realizujeme
v rozhovorech o rodině

Přesahy do

Přesahy z

Výtvarná výchova
3. ročník
Vizuální sdělení a komunikace

Povolání

Očekávané výstupy
žák:


povolání
- Pojmenuje a rámcově přiblíží profesi svých rodičů
- Uvědomuje si hodnotu práce a její význam

Učivo
- zaměstnání rodičů
- co je chudoba, bohatství
- soukromé vlastnictví, bezpečnost a ochrana majetku

Průřezová témata

Přesahy do
Výtvarná výchova
3. ročník
Znak

Přesahy z
Svět práce
3. ročník
příprava pokrmů

Právo a spravedlnost

Očekávané výstupy

Učivo
- práva a povinnosti žáků školy

žák:


právo a spravedlnost
- Vysvětlí nutnost existence školního řádu

- pravidla slušného chování, pravidla třídy

- Seznamuje se s pravidly slušného chování mezi lidmi

- protiprávní jednání, šikana

- Rozlišuje nevhodné chování a umí na něj poukázat

- školní parlament - účast, předávání zpráv, reakce na zprávy

- Nechápe odlišnost lidí podle vzhledu jako důvod k odlišnému jednání s nimi
- Vysvětlí, co je školní parlament
- Podílí se na sestavení pravidel třídy

Průřezová témata
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a škola
způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě
školy vztahy a naše skupina/ třída, lidská práva: realizuje se při projektovém
dni Volby do ŽP, při samostaném zpracování a prezentaci témat, při
sestavováni pravidel třídy

Přesahy do

Přesahy z

Výtvarná výchova
3. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení

Orientace v čase

Očekávané výstupy

Učivo
- generační strom, průběh a proměny lidského života

žák:


orientace v čase
- Seznámí se s historií své rodiny

- data narození

- Sleduje data narození členů rodiny

- kroniky

Průřezová témata

Přesahy do
Český jazyk a literatura
3. ročník
LV - próza, verše, pohádka a ostatní vyprávění
Matematika
3. ročník
Číselná osa
Výtvarná výchova

Přesahy z

3. ročník
Výtvarné techniky - výrazové prostředky
Dopravní bezpečnost

Očekávané výstupy

Učivo
- dopravní prostředky
- chování v dopravních prostředcích
- jízdní kolo
- dopravní značky

žák:

- jízdní doklady

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

Český jazyk a literatura
3. ročník
LV - próza, verše, pohádka a ostatní vyprávění
Hudební výchova
3. ročník
poslech
Výtvarná výchova
3. ročník
Kultura a její rozdíly, výtvarná kultura
Výtvarná výchova
3. ročník
Znak
Výtvarná výchova
3. ročník
Výtvarné techniky - výrazové prostředky
Minulost a současnost

Očekávané výstupy

Učivo
- práce s mapou - historické objekty

žák:


minulost a současnost
- Na mapě vyhledá některé důležité historické stavby

- návštěva historického místa

- Seznámí se s některými prameny o historii regionu

- minulost kraje a předků

- Uvede příklady historických památek dokládajících minulost státu

- kroniky

- Uvede některé pověsti nebo báje vztahující se k místu bydliště

- pověsti a báje

- Seznámí se s některými významnými dny

- státní svátky

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

Český jazyk a literatura
3. ročník
LV - próza, verše, pohádka a ostatní vyprávění
Hudební výchova
3. ročník
poslech
Výtvarná výchova
3. ročník
Vizuální sdělení a komunikace

Svět práce
3. ročník
práce s drobným materiálem

Mimořádné události

Očekávané výstupy

Učivo
- složky záchranného systému

žák:


mimořádné události
- Uvede příklady fungování složek záchranného systému

- tísňové linky - volání, nezneužívání

- Ovládá správný způsob volání na tísňovou linku
Rozmanitost přírody

Očekávané výstupy

Učivo
- živá a neživá příroda

žák:


rozmanitost přírody
- Roztřídí přírodniny na živé a neživé

- přírodniny v okolí

- Seznámí se se skupenstvím látek

- skupenství látek

- Pojmenuje některé přírodniny v okolí

- druhy užitkových rostlin

- Roztřídí některé rostliny a živočichy podle daných kritérií

- třídění živočichů podle stavby těla
- projekt Den Země

Okolní krajina

Očekávané výstupy

Učivo
- světové strany

žák:

- nížiny, vysočiny, pohoří
- zemědělská krajina, průmyslová, chráněné krajinné oblasti
Zdraví

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
- správné držení těla

- vybavení lékárničky
- ošetření drobného poranění
- osobní hygiena
- péče o zuby
- škodlivé a návykové látky
- tísňové linky
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z
Tělesná výchova
3. ročník
Zásady hygieny
Svět práce
3. ročník
příprava pokrmů

Jednoduché pokusy

Očekávané výstupy

Učivo
- lisování rostlin, popis - herbář

žák:

- měření hmotnosti, objemu, teploty
- pěstování rostliny a záznam
Klíčové kompetence
Kompetence k učení


Operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly
Používá správné odborné názvosloví, znaky a symboly v daném oboru přiměřené věku a individuálním možnostem. Dokáže jejich význam vysvětlit.



Porovnává získané výsledky
Dokáže vyvodit závěry, dokáže přijmout i poskytnout informace, získané výsledky zapisuje.



Poznává smysl a cíl učení
Dokáže objasnit, proč pravidelné a systematické vzdělávání pomáhá získat vědomosti, dovednosti a návyky.

Kompetence k řešení problémů


Osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací
Přenáší získaná dovednosti na podobné situace.

Kompetence komunikativní


Rozumí obrazovým materiálům, běžně užívaným gestům, zvukům a jiným informačním a komunikačním prostředkům
Žák - psaní - dodržuje hygienické návyky, správné tvary písmen, tvar, velikost .. - dodržuje přiměřené mezery mezi slovy, písmo je čitelné a úhledné - dovede zapsat svoje myšlenky - dovede najít a opravit chyby ( přiměřený text )



Využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro získávání nových poznatků
Žák -umí využívat techniku aj. především k procvičování učiva

Kompetence občanské


Respektuje naše kulturní i historické dědictví
-zná slova naší hymny a další státní symboly,hlavní představitele našeho státu,krásná místa Prahy -pozná místní památky svého regionu,významné rodáky i osobnosti žijící v regionu -vede rozhovor na své úrovni o škole i okolí
školy -projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům -váží si hodnot a rozvíjí talent na své úrovni -aktivně se zapojuje do kulturního dění



Respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí pro všechny.
-Respektuje a chápe postavení člověka v přírodě a nutnost podřídit se vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu děditství. - Získal znalosti, dovednosti a návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana za
zachování trvalého života na Zemi. -Popíše modelové příklady jednání, která jsou žádoucí i nežádoucí z hlediska životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Kompetence pracovní


Umí nakreslit jednoduchá schémata
Na zákldě informacví dovede načrtnout a vytvořit jednoduché schéma. Dokáže jej správně popsat.



Využívá při práci znalostí z ostatních oborů
Podílí se na tvorbě projektu, ve kterém bude aplikovat získané dovednosti ze všech oblastí a oborů daných ŠvP.

4. ročník

Mgr. Marcela Buchtová, 3 týdně, P
Poloha bydliště

Očekávané výstupy

Učivo
Česká republika - naše vlast

žák:


Poloha bydliště
- vysvětlí polohu svého bydliště vzhledem ke krajině a státu

- státní symboly
- poloha, obyvatelé
- územní členění ČR - kraje a krajská města

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
- soužití lidí, mezilidské vztahy, komunikace - znalost školního řádu, tvorba
pravidel třídy
Světové strany

Očekávané výstupy

Učivo
Světové strany

žák:


Světové strany
- určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich
- řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě

- směrová růžice
- kompas a buzola
- přírodí úkazy, podle kterých se můžeme orientovat

Mapy a plány

Očekávané výstupy

Učivo

Orientace v krajině

žák:


Plány a mapy
- rozliší náčrt, plán a mapu
- vyhledá na mapě naší republiky zadané jednoduché údaje

- mapy a plány
- orientace podle mapy
- kompas a buzola

Regionální zvláštnosti

Očekávané výstupy

Učivo
Povrch České republiky

žák:


Regionální zvláštnosti

- povrch krajiny
- vyhledá na mapě zajímavosti
- zdůvodní význam chráněných částí přírody
- zprostředkuje ostatním zážitky z vlastních cest

- typy krajiny
- řeky, vodní nádrže
- půda a zemědělství
- nerostné bohatství ČR
- průmysl ČR

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
- lidové zvyky a tradice - vyhledávání informací o krajových zvláštnostech
Pravidla soužití

Očekávané výstupy

Učivo
- základní práva, zákony

žák:


Pravidla soužití
vyjádří vlastními slovy pravidla soužití
vysvětlí nutnost školního řádu
umí obhájit své vlastní názory, dohodne se na společném řešení se spolužáky
uvede příklady chování, které nelze tolerovat

- pravidla soužití
- ohleduplnost, etické zásady, rizikové situace, rizikové chování, předcházení konfliktům
- právo a spravedlnost, korupce, právní ochrana majetku
- třídní pravidla
- pomoc nemocným, sociálně slabým
- vztahy v rodině
- školní parlament, volba zástupců tříd do školního parlamentu

- příklady chování, které nelze tolerovat
- rozdíly mezi lidmi z různých hledisek
- principy demokracie
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
- soužití lidí, mezilidské vztahy, komunikace - znalost školního řádu, tvorba
pravidel třídy
Finanční gramotnost, formy vlastnictví

Očekávané výstupy

Učivo
- soukromé vlastnictví a vlastnictví duševních hodnot

žák:


Finanční gramotnost, formy vlastnictví
- uvede příklady soukromého vlastnictví a vlastnictví duševních hodnot
- používá peníze v běžných situacích
- zkontroluje cenu nákupu, vrácených peněz
- uvědomuje si nutnost splácení dluhu
- hospodaří s penězi
- vysvětlí způsob spoření

- základní formy vlastnictví
- právní ochrana majetku
- peníze v běžných situacích (finanční gramotnost)
- zkontrolování ceny nákupu, vrácených peněz
- dluhy a nutnost jejich splácení
- hospodaření s penězi
- způsoby spoření
- rozpočet, příjmy, a výdaje domácnosti
- hotovostní a bezhotovostní forma peněz, způsoby placení, banka jako správce peněz

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- soukromé vlastnictví a vlastnictví duševních hodnot - peníze v běžných
situacích - hospodaření s penězi - způsoby spoření - nutnost splácení dluhu
Lidé a čas

Očekávané výstupy

Učivo
Malá kapitola o čase - jak se označují léta v kalendáři

žák:


Lidé a čas
pracuje s časovými údaji, rozezná současné a minulé
využívá knihovny, sbírky, muzea, galerie apod. jako zdroj informací
orientuje se v hlavních událostech minulosti naší vlasti
zdůvodní význam kulturních památek

České země v pravěku
Příchod Slovanů

Sámův kmenový svaz
Naše nejstarší minulost v pověstech
Velkomoravská říše
Vznik českého státu
- vláda přemyslovských knížat
- sv. Václav
- život za vlády prvních přemyslovců
- románský sloh
- Kosmas, první český kronikář
Vznik českého království
- vláda přemyslovských králů
Český stát za vlády Lucemburků
- Karel IV.
Život ve středověku
- šlechta, církev, města, vesnice
- gotika
Husitské války
- Jan Hus
- husitské bouře
- husitské vojsko
- Jan Žižka z Trocnova
- boj husitů s křižáky
- bitva u Lipan
České země po husitských válkách

- Jiří z Podědrad
- Jagellonci na českém trůně
- zemský sněm
První Habsburkové na českém trůně
- české země součástí habsburské říše
- císař Rudolf II.
- renesance

Pokus

Očekávané výstupy

Učivo
- založení jednoduchého pokusu

žák:


Pokus

- pozorování a písemný záznam
- provede jednoduchý pokus, naplánuje, zdůvodní a vyhodnotí
- pozorování zapíše

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
- půda - zdroj výživy: pěstování rostlin ze semen v místnosti
Živá a neživá příroda

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Živá a neživá příroda
- uvede příklady propojenosti prvků živé a neživé přírody a principu rovnováhy
- najde souvislosti mezi vzhledem přírody a činností člověka

- příklady propojenosti prvků živé a neživé přírody a principu rovnováhy
- souvislosti mezi vzhledem přírody a činností člověka
Horniny a nerosty
- horniny
- nerosty
- energetické zdroje
Společenstva živých organismů
- životní podmínky živých organismů
- potravní vazby rostlin, hub a živočichů
- společenstva okolí lidských obydlí
- společenstva polí
- společenstva vod
- společenstva lesů
- podzimní přípravy rostlin a živočichů na zimu
- život v zimní přírodě

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
- voda, půda (pokus pěstování rostlin ze semen v místnosti)
Ekosystémy
- les: les v našem prostředí (společenstva lesa) - pole: pole a jejich okolí
(společenstva pole)
Člověk a jeho zdraví

Očekávané výstupy

Učivo
- dopravní situace, chodec, cyklista, bezpečnostní prvky (projekt Dopravní výchova pro 4. a 5.ročník)

žák:


Člověk a jeho zdraví
dokáže ošetřit drobná poranění a zavolat lékařskou pomoc
dokáže odmítnout návykové látky v modelových situacích
uplatňuje základní dovednosti a návyky týkající se zdraví
aplikuje způsoby chování při situacích hromadného ohrožení
dopravní situace, chodec, cyklista, bezpečnostní prvky (projekt Dopravní výchova pro 4. a 5.ročník)
aplikuje vědomosti o chování při mimořádné události

- mimořádné události, záchranná služba
- nácvik ošetření drobného poranění a přivolání lékařské pomoci
- nácvik odmítnutí návykové látky v modelových situacích
- základní dovednosti a návyky týkající se zdraví

- chování při situacích hromadného ohrožení
- zdravý životní styl, vhodná skladba stravy, pitný režim

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Psychohygiena
- organizace času - denní režim žáka
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- řešení dopravní situace - jízda na kole, chodec
Státní svátky

Očekávané výstupy

Učivo
Významné státní svátky - objasnění historických důvodů pro zařazení

žák:


Státní svátky
objasní důvod pro zařazení konkrétního státního svátku

sv. Václav - 28.září
Den vzniku samostatného československého státu - 28. říjen
Den boje za svobodu a demokracii - 17. listopad
Vánoce, Nový rok
Den obnovy samostatného českého státu - 1. leden
J.A. Komenský - 28. březen
Velikonoce
Svátek práce - 1.květen
Den vítězství - 8. květen
Den staroslovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje - 5. červenec
Den upálení mistra Jana Husa - 6. červenec

Průřezová témata
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
- práva a povinnosti občana - Listina základních práv a svobod - kultura a
lidové tradice (návštěva muzeí, památníků a pietních míst)

Přesahy do

Přesahy z

Český jazyk a literatura
4. ročník
LV - typy uměleckých a neuměleckých textů

Environmentální výchova

Očekávané výstupy

Učivo

- ochrana přírody

žák:


Enviromentální výchova

- projekt Den Země
vypracuje určenou část projektu Den Země - Hospodaření vodou v domácnosti

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- odpady, hospodaření s odpady - projekt Den Země
Vztah člověka k prostředí
- naše obec - chráněné oblasti v obci - vyhledávání na mapě a na plánu města zajišťování ochrany životního prostředí v obci
Společenstva živých organismů

Očekávané výstupy

Učivo
Společenstva živých organismů

žák:


Společenstva živých organismů

- životní podmínky živých organismů
- vyjmenuje životní podmínky živých organismů
- potravní vazby rostlin, hub a živočichů
- zkoumá společenstva živých organismů
- porovnává a třídí organismy

- potravní vazby rostlin, hub a živočichů
- společenstva okolí lidských obydlí
- společenstva polí
- společenstva vod
- společenstva lesů
- podzimní přípravy rostlin a živočichů na zimu
- život v zimní přírodě
Rostliny a živočichové na jaře
- růst rostlin
- význam částí kvetoucích rostlin
- živočichové na jaře
- domácí zvířata a jejich chov
Rostliny a živočichové v létě
- zrání plodů rostlin
- živočichové v létě

Člověk a příroda
- význam půdy, lesů, vody
- jak chránit přírodu

5. ročník

Mgr. Marcela Buchtová, 3+1 týdně, P
Orgány státní moci, symboly státu

Očekávané výstupy

Učivo
- symboly našeho státu

žák:


Orgány státní moci, symboly státu

- orgány státní moci
rozlišuje symboly našeho státu a vysvětlí jejich význam
rozlišuje hlavní orgány státní moci,
ochrana státu- armáda ČR

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a škola
- volby do žákovského parlamentu
Zkušenosti z vlastních cest

Očekávané výstupy

Učivo
Česká republika

žák:


Zkušenosti z vlastních cest
zprostředkuje zkušenosti a zážitky z vlastních cest
porovná způsob života u nás a v jiných zemích

- kde jsme byli o prázdninách
- kraje
- Praha - moje město
Evropa
- sousední státy ČR
- Evropa - jeden ze světadílů
- cestujeme po Evropě
Porovnání způsobu života v jiných zemích

Vztahy mezi lidmi

Očekávané výstupy

Učivo
- základní vztahy mezi lidmi

žák:


Vztahy mezi lidmi
vyjádří základní vztahy mezi lidmi
zná základní pravidla soužití ve škole a dodržuje je
popíše vztahy v rodině

- základní pravidla soužití ve škole
- principy demokracie
- základní práva, zákony
- ohleduplnost, etické zásady, rizikové situace, rizikové chování, předcházení konfliktům
- právo a spravedlnost, korupce, právní ochrana majetku
- třídní pravidla
- pomoc nemocným, sociálně slabým
- školní parlament, volba zástupců tříd do školního parlamentu
- příklady chování, které nelze tolerovat

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
- soužití lidí, mezilidské vztahy, komunikace - znalost školního řádu, tvorba
pravidel třídy
Časové údaje

Očekávané výstupy

Učivo
- práce s časovými údaji - přiřadí historickou událost do konkrétní doby

žák:


Časové údaje
pracuje s časovými údaji - přiřadí historickou událost do konkrétní doby

Průřezová témata

- způsoby života a práce předků v minulosti a současnosti
Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace
- organizace času - denní režim žáka
Rozdíly mezi lidmi

Očekávané výstupy

Učivo
- základní rozdíly mezi lidmi z různých hledisek

žák:


Rozdíly mezi lidmi
rozliší základní rozdíly mezi lidmi z různých hledisek
zdůvodní, obhájí svoje názory
připustí svůj omyl a hledá jiné řešení

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
- jedinečnost každého člověka, jeho zvláštnosti - porovnávání fyziologických
odlišností, zvláštnosti různých kultur
Využití muzeí, knihoven

Očekávané výstupy

Učivo
- využití knihoven, sbírek, muzeí, galerií apod. jako zdroje informací

žák:


Využití muzeí, knihoven
využívá knihovny, sbírky, muzea, galerie apod. jako zdroj informací

- význam chráněných kulturních památek

Změny prostředí

Očekávané výstupy

Učivo
- význam chráněných kulturních a přírodních památek

žák:


Změny prostředí
objasní význam chráněných kulturních a přírodních památek
všímá si ve svém okolí změn a problémů a navrhne řešení

- změny okolí a nimi vzniklých problémů a jejich řešení

Způsob života a práce předků

Očekávané výstupy
žák:


Způsob života a práce předků
srovná a zhodnotí způsoby života a práce předků v minulosti a současnosti
objasní význam chráněných kulturních památek

Učivo
způsoby života a práce předků v minulosti a současnosti
význam chráněných kulturních památek

Státní svátky

Očekávané výstupy

Učivo
Významné státní svátky - objasnění historických důvodů pro zařazení

žák:


Státní svátky
objasní důvod pro zařazení konkrétního státního svátku

sv. Václav - 28.září
Den vzniku samostatného československého státu - 28. říjen
Den boje za svobodu a demokracii - 17. listopad
Vánoce, Nový rok
Den obnovy samostatného českého státu - 1. leden

J.A. Komenský - 28. březen
Velikonoce
Svátek práce - 1.květen
Den vítězství - 8. květen
Den staroslovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje - 5. červenec
Den upálení mistra Jana Husa - 6. červenec
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
- práva a povinnosti občana - Listina základních práv a svobod - kultura a
lidové tradice (návštěva muzeí, památníků a pietních míst)
Lidé a čas

Očekávané výstupy

Učivo
Doba pobělohorská

žák:


Časové údaje
pracuje s časovými údaji - přiřadí historickou událost do konkrétní doby

- nástup Habsburků na český trůn
- třicetiletá válka
- život poddaných a život šlechty
Život v barokní době (17. - 18.století)
- barokní umění
Ve školních lavicích
- J.A.Komenský
Osvícenství - světlo rozumu (2.pol. 18.stol.)
- Marie Terezie
- Josef II.
Život na vesnici - 18.století
Manufaktury a parní stroje
- vynálezy

- čeští vynálezci
Obrození měšťanské společnosti
- F.Palacký, J.K.Tyl
Revoluční rok 1848
- nespokojenost s vládou Habsburků
- z poddaného člověka občan
Stroje ovládly život (2.pol.19.stol.)
- tovární výroba
- nástup elektřiny
Národ sobě
- vznik Rakouska - Uherska
- T.G.Masaryk v Čechách
- rozvoj kultury a umění
Zhoršení česko - německých vztahů, 1.světová válka
Vznik Československé republiky
2.světová válka, válečná a poválečná léta
Od totalitní moci k demokracii
Živá a neživá příroda

Očekávané výstupy

Učivo
přírodniny živé a neživé

žák:


Živá a neživá příroda
objasní propojenost prvků živé a neživé přírody

propojnost živé a neživé přírody
příklady živé a neživé přírody

Průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
- les: les v našem prostředí (společenstva lesa) - pole: pole a jejich okolí
(společenstva pole)
Základní podmínky života
- voda, půda: pokus (pěstování rostlin ze semen v místnosti)

Přesahy do

Přesahy z

Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- ochrana přírody: význam ochrany přírody - ukázky zničené přírody,
revitalizace přírody - odpady a příroda, druhotné suroviny
Střídání ročních období

Očekávané výstupy

Učivo
- rozdělení času

žák:


Střídání ročních období

- pohyb Země a střídání ročních období
- mimořádné události a rizika spojená s ročními obdobími
Třídění živých organizmů

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Třídění živých organizmů
vyjmenuje základní projevy života
vyhledá v atlasech a klíčích
roztřídí živé organismy do známých skupin

podmínky života na Zemi
základní projevy života
třídění živých organismů do známých skupin
vyhledávání v atlasech a klíčích

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
- živá a neživá příroda - uvedení příkladů - třídění živých organismů
Specifické přírodní jevy

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Specifické přírodní jevy
vysvětlí využívání přírodních zdrojů člověkem a zhodnotí dopad jeho činnosti na přírodu
vysvětlí rizika vzniku mimořádných událostí a jak se lze chránit

využívání přírodních zdrojů člověkem a dopad jeho činnosti na přírodu
rizika vzniku mimořádných událostí,ochrana a předcházení

Lidské tělo - orgánové soustavy

Očekávané výstupy

Učivo
Člověk

žák:


Lidské tělo - orgánové soustavy
vysvětlí základní funkce jednotlivých orgánových soustav

- lidské tělo
- orgánové soustavy

- zdravý životní styl, vhodná skladba stravy, pitný režim
- nácvik odmítnutí návykové látky v modelových situacích
- základní dovednosti a návyky týkající se zdraví
- chování při situacích hromadného ohrožení
Preventivní programy: Dopravní výchova, Zdravé zuby, Primární program
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Psychohygiena
- sociální dovednosti - efektivní komunikace - schopnost uvolnění, relaxace
Sebepoznání a sebepojetí
- moje tělo jako zdroj informací
Etapy lidského života

Očekávané výstupy

Učivo
jednotlivé etapy lidského života

žák:


Etapy lidského života
vyjmenuje jednotlivé etapy lidského života
vysvětlí vývoj dítěte před a po narození

vývoj dítěte před a po narození
partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální výchovy
etická stránka vztahů, etická stránka sexuality

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace
- cvičení sebekontroly a sebeovládání - organizace vlastního času - plánování
učení a studia, stanovování osobních cílů
Plánování času

Očekávané výstupy

Učivo
plánování vlastního volného času a navržení smyslupného rozdělení volného času

žák:


Plánování volného času

používání diářů, kalendářů aj. pomůcek
dokáže plánovat svůj čas a navrhne smyslupné rozdělení volného času

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace
- organizace času - denní režim žáka
Chodec a cyklista

Očekávané výstupy

Učivo

základní dovednosti a návyky týkající se zdraví

žák:


Chodec a cyklista
uplatňuje základní dovednosti a návyky týkající se zdraví
aplikuje způsoby chování při situacích hromadného ohrožení a mimořádných situacích
vnímá dopravní situaci, zvládá základní pravidla pro chodce a cyklisty

způsoby chování při situacích hromadného ohrožení a mimořádných situacích
dopravní situace, základní pravidla pro chodce a cyklisty

viz projekt Dopravní výchova

viz projekt Dopravní výchova
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- řešení dopravní situace - jízda na kole, chodec
Odmítnutí návykové látky

Očekávané výstupy

Učivo
odmítnutí návykové látky (v modelových situacích)

žák:


Odmítnutí návykové látky
dokáže odmítnout návykové látky v modelových situacích

hrací automaty a počítače, závislost
nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- dovednost odmítnout
Kooperace a kompetice
- seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu - schopnost udržet svůj názor komunikace v různých situacích - asertivní komunikace v modelové situaci
Podpora zdraví

Očekávané výstupy
žák:


Podpora zdraví
využívá návyky související s podporou zdraví
vyjádří vlastními slovy péči o své zdraví
viz projekt Zdravé zuby

Učivo
vyjádření péče o své zdraví vlastními slovy
zdravý životní styl, vhodná skladba stravy, pitný režim

První pomoc

Očekávané výstupy

Učivo
ošetření drobného poranění

žák:


První pomoc
posoudí závažnost poranění
dokáže ošetřit drobné poranění
dokáže zavolat lékařskou pomoc
viz projekt Dopravní výchova

přivolání první pomoci
život ohrožující zranění

Ohleduplné chování

Očekávané výstupy

Učivo
vhodné chování ke druhému pohlaví, orientace v bezpečných způsobech sexuálního chování v daném věku

žák:


Ohleduplné chování
rozpozná vhodné chování ke druhému pohlaví, orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování v
daném věku

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
- soužití lidí, mezilidské vztahy, komunikace - znalost školního řádu, tvorba
pravidel třídy
Komunikace
- komunikace v různých situacích - asertivní komunikace v modelové situaci
Člověk a příroda
Charakteristika oblasti
Přírodopis
Charakteristika předmětu

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU - PŘÍRODOPIS
• Obsahové vymezení
Vyučovací předmět přírodopis vznikl ze vzdělávacího oboru přírodopis, který je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.
Přírodopis poskytuje ucelený pohled na přírodu, na život, jeho rozmanité projevy, podmínky a vývoj, na lidský organismus, předpoklady pro jeho zdravý vývin a na vztahy člověka k přírodě.
Ekologické pojetí přírodopisu klade důraz na myšlení ve vztazích, pozorování a poznávání nejen jednotlivých přírodnin, ale především přírodních celků – ekosystémů.
Umožňuje postupné rozvíjení poznatků, dovedností a postojů v závislosti na schopnostech žáka daných jeho věkovými i individuálními možnostmi. Hlavním cílem je utváření citlivého a
odpovědného vztahu k přírodě, k životu a ke zdraví.
Předmět přírodopis v ekologickém pojetí má důležitou funkci komunikativní - objasňuje a vyvozuje pojmy, bez kterých nelze přijímat s porozuměním další informace týkající se přírody, jeho
života, ochrany zdraví, problematiky prostředí atd. Jeho funkce informativní poskytuje ucelené vědění o přírodě, o lidském organismu, o vztazích mezi organismy a abiotickým prostředím a
vytváří schopnost systémového myšlení. Funkce formativní ovlivňuje žádoucím způsobem postoje a vede k odpovědnosti a k úctě k životu, učí vnímat krásu přírody, podněcuje k aktivnímu
přístupu k ochraně přírody a podpoře trvale udržitelného života.
Nedílnou součástí ekologického pojetí přírodopisu se stává průřezové téma Environmentální výchova, protože jejich pojetí vychází ze stejných principů zejména v oblasti postojů a hodnot. Z
tohoto tématu jsou do výuky integrovány následující tématické okruhy:
6. ročník
- Ekosystémy (les, vodní zdroje, cizokrajné ekosystémy)
- Základní podmínky života
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- Vztah člověka a prostředí
7. ročník
- Ekosystémy (lidská sídla)
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
9. ročník

- Vztah člověka a prostředí
Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova – od 6. do 9. ročníku se prolínají tématické okruhy:
- Rozvoj schopnosti poznávání
- Seberegulace a sebeorganizace
- Kreativita
- Komunikace
- Kooperace a kompetice
- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- Hodnoty, postoje, praktická etika
Průřezové téma Multikulturní výchova
8. a 9. ročník
- Etnický původ
Průřezové téma Výchova demokratického občana
6. – 8. ročník
- Občan, občanská společnost a stát
• Časové vymezení
Přírodopis má časovou dotaci 2 hodiny týdně ve všech ročnících druhého stupně
• Organizační vymezení
Základní formou realizace předmětu je vyučovací hodina. Jako nosnou metodu práce jsme v naší škole zvolili tvorbu žákovského portfolia, souboru žákovských prací a aktivit ( pracovní listy,
laboratorní práce, referáty, výstřižky, testy, sebehodnocení atd. ), které se vztahují k učivu o jednotlivých ekosystémech. Tuto metodu rozšiřujeme o následující pravidelné akce:
6. ročník
exkurze: Ekosystém rybník – Muzeum rybníkářství Ohrada
projekt: Krčský les ( Ekosystém les )
Pražská zoologická zahrada (Cizokrajné ekosystémy)
7. ročník
exkurze: Botanická zahrada
8. ročník
exkurze: Národní muzeum – antropologické sbírky, zoologické expozice
9. ročník
exkurze: Národní muzeum – mineralogické sbírky
Technické muzeum – model důlní těžby
• Výchovné a vzdělávací strategie
Tvorba žákovského portfolia učiva předpokládá maximální využívání takových forem a metod práce, které umožní rozvíjení klíčových kompetencí žáka.
Kompetence k učení
- volíme netradiční a nové metody a formy práce, které umožňují žákům získávat nové znalosti z přímého pozorování, samostatně vyhledávat informace, řešit úkoly a prezentovat je
- vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací o jednotlivých organismech, k zařazování organismů do systému a postupnému vyvozování systematických skupin

- učíme žáky aktivně pracovat s atlasy a klíči
- umožňujeme znovu využívat a spirálovitě rozvíjet obsah základních pojmů, hledat a uvádět souvislosti mezi jednotlivými skupinami organismů a ději v přírodě
- vycházíme z pozorování přírody, zařazujeme praktická cvičení a laboratorní práce, které vedou k získání dovednosti pozorování, práce s lupou a mikroskopem
- rozvíjíme zájem o poznávání přírody, využíváme vazeb mezi tématy učiva k samostatným aplikacím
- k výuce využíváme výukové programy
Kompetence k řešení problémů
- na základě pracovních listů předkládáme žákům otázky k řešení
- vedeme k vyhledávání informací z různých zdrojů ( učebnice, internetu, encyklopedií ), ale i na základě vlastního pozorování, nacházení shodných, podobných a odlišných znaků, a tak
objevovat řešení
- rozšiřujeme práci o získávání informací z dalších zdrojů – televize, časopisy, noviny, fotografie, obrázky - vedeme žáky k jejich systematickému shromažďování a zařazování
- k tématu zadáváme zpracování referátů - samostatných i skupinových
- učíme žáky prezentovat ústní i písemnou formou
Kompetence komunikativní
- vyžadujeme souvislé odpovědi v logickém sledu a v rámci individuálních možností kultivovaný písemný projev
- organizujeme besedy s odborníky
- vybízíme k práci s různými odbornými texty a jejich využívání k vlastnímu rozvoji
Kompetence sociální a personální
- zapojujeme žáky do tvorby pravidel práce při tvorbě žákovského portfólia
- při vyvozování nových poznatků, praktických a laboratorních pracích organizujeme skupinovou práci, do práce při hledání odpovědí zapojujeme všechny žáky
- vedeme žáky, aby se postupně naučili organizovat práci ve skupině sami
- vedeme žáky k získání dovednosti poskytnout pomoc při práci, ale také o ni požádat
- zdůrazňujeme potřebu respektovat a oceňovat snahu, postřehy a práci ostatních
- učíme žáky kritickému zhodnocení vlastní práce
Kompetence občanské
- zdůrazňujeme rovnost všech lidí bez ohledu na jejich původ, rasu, tělesný či smyslový hendikep
- zdůvodňujeme se žáky význam ochrany jednotlivých organismů, rozmanitosti přírody na úrovni druhové i ekosystémové, důležitost zákonů v tomto smyslu, význam ochrany zdraví a
zodpovědnost za zdraví své i ostatních lidí
- prakticky ukazujeme a procvičujeme první pomoc při úrazech a probíráme jednání v různých krizových situacích ( při otravách, infekčních onemocněních, při nesprávném jednání ),
vysvětlujeme příčiny a následky ohrožení zdraví a přírody
- učíme žáky myslet v souvislostech - uvědomovat si propojenost hledisek lokálních, regionálních a globálních
- vedeme žáky k respektování práva každého na zdravé životní prostředí a k zodpovědnému jednání v prostředí
Kompetence pracovní
- věnujeme pozornost dodržování bezpečnosti při pobytu v přírodě a seznamujeme žáky s pravidly bezpečného jednání v návaznosti na učivo o jednotlivých organismech, člověku i
ekosystémech
- vyžadujeme dodržování bezpečnosti práce při laboratorních a praktických cvičeních
- ukazujeme možnosti i problémy spojené s různými lidskými činnostmi v přírodě ( zemědělství, lesnictví, budování dopravní sítě, průmysl, urbanizace, turistika, rekreace, ochrana přírody )
- klademe důraz na omezování negativních vlivů na přírodu
Specifické hodnocení
1. Laboratorní práce

- sestavení protokolu
- vyplnění protokolu
- závěry
Hodnocení laboratorní práce
sestavení protokolu 15 bodů
vyplnění protokolu 45 bodů
závěry 20 bodů
Celkové hodnocení:
80 - 70 bodů 1
69 - 55 bodů 2
54 - 40 bodů 3
39 - 20 bodů 4
2. Portfólia
6. ročník:
Obsah portfólia
- pracovní listy
- laboratorní práce
- referáty
- zajímavosti
- testy
- sebehodnocení
- hodnocení
Hodnocení portfólia
správnost vyplnění pracovních listů 45 bodů
úplnost pracovních listů 10 bodů
celková úprava 10 bodů
referáty obsah 5 bodů
zajímavosti (články, fotografie, výstřižky, obrázky, přírodniny)
20 bodů
sebehodnocení 10 bodů
Celkové hodnocení:
100 - 85 bodů 1
84 - 70 bodů 2
69 - 50 bodů 3
49 - 25 bodů 4
7. ročník:
Obsah portfólia
- zadání projektu
- časový a pracovní plán
- pracovní listy včetně laboratorních prací
- sebehodnocení
- hodnocení organizátora
- testy
- hodnocení

Hodnocení portfólia:
- časový a pracovní plán 10 bodů
- správnost vyplnění pracovních listů 20 bodů
- úplnost pracovních listů 10 bodů
- celková úprava potrfólia 10 bodů
- sebehodnocení 10 bodů
Celkové hodnocení:
100 - 85 bodů 1
84 - 70 bodů 2
69 - 50 bodů 3
49 - 20 bodů 4
Pokud žák neodevzdá portfólio v dohodnutém termínu (nějpozději do následující vyučovací hodiny), automaticky se snižuje známka o jeden stupeň.
V případě, že portfólio neodevzdá vůbec, je hodnoceno stupněm nedostatečný.
V případě absence žáka je jeho povinností doplnit si teoretickou část pracovních listů. Laboratorní práce a pokusy nemusejí být splněny.
Pracovní list, který bude pouze okopírovaný od spolužáka, bude posuzován jako nevypracovaný.
3. Mikroskopování
- příprava mikroskopu
- vytvoření mikroskopického preparátu
- postup při mikroskopování
- provedení nákresu
Hodnocení mikroskopování:
příprava mikroskopu 25 bodů
vytvoření mikroskopického preparátu 25 bodů
postup při mikroskopování 25 bodů
provedení nákresu 25 bodů
Celkové hodnocení:
100 - 85 bodů 1
84 - 70 bodů 2
69 - 50 bodů 3
49 - 20 bodů 4
4. Testy
testy budou bodovány
Celkové hodnocení testů:
100% - 85% 1
84% - 70% 2
69% - 50% 3
49% - 20% 4
5. Skupinová práce
Skupinovou práci nehodnotíme známkou, hodnocen je pouze individuální výkon žáka. Součástí skupinové práce jsou hodnotící dotazníky:
a) pro člena skupiny
b) pro skupinu
Dotazníky slouží jako zpětná vazba pro žáky i učitele.

Průřezová témata pokrývaná předmětem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Kreativita
Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
6. ročník

Denisa Džisová, 2 týdně, P
Ekosystém les

Očekávané výstupy
žák:




Společenstvo a ekosystém
žák:
- uvede příklady organizmů žijících v lese.
- uvede základní složky ekosystému lesa
- objasní rozdíl mezi pojmy ekosystém a společenstvo.
Stavba rostlinné buňky
žák:
- popíše základní stavbu rostlinné buňky.
- objasní funkci buněčných organel ( jádro, choroplast, buněčná stěna, cytoplazma )



Mikroskopování
žák:
- popíše jednotlivé části mikroskopu
- vytvoří mikroskopický preparát
- správně pří mikroskopování používá mikiroskop
- jednoduše zakreslí a popíše pozorovaný objekt
- správně zjistí a zapíše zvětšení mikroskopu



Fotosyntéza a dýchání
žák:
- jednoduše vysvětlí princip fotosyntézy
- objasní význam fotosyntézy pro život na Zemi
- vysvětlí rozdíl mezi fotosyntézou a dýcháním

Učivo
- společenstvo a ekosystém lesa
- řasy, rostlinná buňka
- mikroskop, mikroskopování, mikroskopický preparát
- fotosyntéza a dýchání
- houby
- lišejníky
- mechy
- kapraďorosty
- jehličnany
- lesní byliny
- listnaté dřeviny
- lesní patra
- měkkýši
- členovci
- obojživelníci
- plazi
- ptáci
- savci
- vztahy živočichů a rostlin žijících v lese
- význam lesů a péče o ně
- větrné bouře, kůrovcové kalamity, povodně



Houby
žák:
- podle obrázku vysvětlí základní rozdíl mezi buňkou hub a rostlin.
- vyvodí vliv tohoto rozdílu na způsob výživy hub a jejich význam v ekosystému lesa.
- zařadí houby do potravního řetězce.
- označí tělo a plodnici hub, plodnici popíše.
- uvede zásady sběru hub.
- uvede zásady první pomoci při podezření na otravu houbami.
- zakreslí rozlišovací znaky muchomůrky zelené.
- pomocí atlasu určí další druhy nejznámějších jedlých a jedovatých hub a rozliší jejich charakteristické znaky.



Lišejníky
žák:
- objasní funkci řasy a houbových vláken ve stélce lišejníku
- podle výskytu lišejníku určí pravděpodobnou kvalitu ovzduší
Mechy
žák:
- vysvětlí na pokusu s mechovou rostlinkou význam mechů pro klima v lese
- popíše podle obrázku či přírodniny stavbu mechové rostlinky
- pozná a určí 3 druhy mechů
Kapraďorosty
žák:
- uvede místo výskytu kapradin v lese
- objasní význam oddenku kapradin
- porovná shodné a odlišné znaky plavuní, přesliček a kapradin
- načrtne tvar trsu kapradiny, popíše jej a odvodí na základě pozorování závislost a přizpůsobení kapradin
podmínkám prostředí
Jehličnany
žák:
- podle zjednodušeného klíče určí základní druhy jehličnanů
- bezpečně bez klíče pojmenuje rodovým jménem několik jehličnanů.
- srovná kořenovou soustavu borovnice a smrku a objasní význam slova polom a vývrat
- založí sbírku šišek a semen jehličnanů
Lesní byliny
žák:
- rozliší podle stonku dřeviny a byliny
- zdůvodní význam podzemních částí bylin
- vysvětlí pojem vytrvalá bylina
- vyhledá v atlasu některé byliny, naučí se je poznávat
- zná příklady jedovatých bylin
- pozná vybrané lesní byliny
- odvodí přizpůsobení se lesních bylin podmínkám prostředí
- zdůvodní význam ochrany rostlin a zákona na jejich ochranu
Listnaté dřeviny
žák:
- vysvětlí rozdíl mezi stromem a keřem
- popíše život listnatého stromu během roku
- založí sbírku plodů a listů listnatých dřevin
- objasní, proč bývají listnaté stromy méně citlivé na znečištění než jehličnany
- pozná některé listnaté dřeviny podle listů, plodů, celé rostliny
- charakterizuje smíšené lesy a lesy monokulturní

























Lesní patra
žák:
- rozliší lesní patra
- vysvětlí význam rozkladačů (půdních bakterií) a objasní vytváření humusu
- vysvětlí souvislost mezi rostlinami, houbami a půdními bakteriemi
Měkkýši
žák:
- vybere a zařadí živočichy mezi bezobratlé
- porovná stavbu těla lesních plžů
- vyvodí termín měkkýši
- vysvětlí pojem heterotrofní výživa
- porovná způsob vyživování rostlin a živočichů
- zařadí měkkýše do potravního řetězce
Členovci
žák:
- na základě pozorování zobecní základní znaky členovců
- porovná a vyjádří rozdíly mezi jednotlivými skupinami členovců
- uvede příklady vztahů mezi živočichy a vytvoří jdnoduchý potravní řetězec
- uvede zásady ochrany před klíšťaty a nemocemi, které přenášejí
- vysvětlí význam ochrany mraveniště pro život v lese
- objasní biologickou rovnováhu, příčiny jejích narušení v lese a principy její ochrany
- pozná a na základě znaků zařadí vybrané členovce do nižších taxonomických skupin
Obojživelníci
žák:
- podle obrázku popíše vývin žáby a vyvodí název obojživelníci
- roztřídí obojživelníky na žáby a ocasaté
- zařadí žáby do potravního řetězce
- vysvětlí význam ochrany obojživelníků
- zná vybrané druhy obojživelníků
- odvodí, jak se obojživelníci přizpůsobili životnímu prostředí
Plazi
žák:
- pozná zmiji obecnou a popíše způsob jejího života
- uvede, jak se zachovat při uštknutí zmijí
- vysvětlí důvod ochrany zmijí
Ptáci
žák:
- popíše ptáky patřící do různých skupin a zobecní jejich znaky
- zařadí některé skupiny ptáků do potravních řetězců
- pozná vybrané druhy ptáků
- vysvětlí význam ptáků pro udržení biologické rovnováhy
- objasní význam ochrany ptáků
- dá do souvislosti stavbu těla, způsob získávání potravy a migraci ptáků
Savci
žák:
- popíše znaky savců patřících do různých skupin a zobecní jejich charakteristické znaky vzhledem ke způsobu
života a přizpůsobení prostředí
- pozná vybrané druhy savců a zařadí je do nižších taxonomických skupin
- začlení některé savce do potravního řetězce
- vysvětlí význam vztahů mezi býložravci a masožravci pro rovnováhu v přírodě





Vztahy živočichů a rostlin v lese
žák:
- vytvoří jednoduché pastevně kořistnické potravní řetězce
- předpoví důsledky vyhynutí některých skupin živočichů
- vysvětlí pojmy producent, konzument, predátor, destruent, parazit
- vysvětlí význam ochrany ohrožených druhů
Význam lesů a péče o ně
žák:
- vysvětlí význam ochrany lesů
- uvede příčiny poškozování lesních porostů
- objasní souvislost mezi podmínkami a výskytem různých typů lesů
- vysvětlí zásady správného chování v lese
- správně se chová při pobytu v lese

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Realizováno při práci s pracovními listy a učebnicí - cvičení dovednosti pro
učení, čtení s porozuměním, pozornosti, řešení problémů.
Kreativita
Realizováno při práci s pracovními listy a při tvorbě portfolia podle zadaných
kritérií - pružnost nápadů, dotahovat nápady do reality.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Realizováno v tématickém celku Ekosystém les - les v našem prostředí, význam
lesa.
Základní podmínky života
Realizováno průběžně při práci s pracovními listy - ochrana biologických druhů,
význam biodoverzity, čistota ovzduší
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Realizováno v průběhu práce s pracovními listy - úbytek lesů, kácení, vliv
lidských aktivit na změny v krajině, význam ochrany přírody

Přesahy do
Přírodopis
7. ročník
Obratlovci
Přírodopis
7. ročník
Povrch těla obratlovců
Přírodopis
8. ročník
Tvar a pohyb těla
Přírodopis
8. ročník
Trávicí soustava
Přírodopis
8. ročník
Dýchací soustava
Přírodopis
8. ročník
Smyslová soustava
Přírodopis
8. ročník
Rozmnožování obratlovců
Zeměpis
9. ročník
příroda

Přesahy z
Přírodopis
7. ročník
Lidská sídla
Přírodopis
7. ročník
Buňka
Přírodopis
7. ročník
Vegetativní orgány semenných rostlin
Přírodopis
7. ročník
Bezobratlí živočichové
Přírodopis
9. ročník
Usazené horniny
Přírodopis
7. ročník
Jednobuněčné organismy
Přírodopis
7. ročník
Rozmnožovací orgány semenných rostlin
Přírodopis
7. ročník
Od buňky k organismu
Výtvarná výchova
6. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení

Ekosystém rybník

Očekávané výstupy
žák:


Vlastnosti vodního prostředí
žák:
- vysvětlí důležitost styku vody a vzduchu
- vyjádří vlastními slovy fyzikální vlastnosti vody důležité pro život ve vodě

Učivo
- vlastnosti vody
- společenstvo a ekosystém rybníka
- rostliny rybníka a jeho okolí
- prvoci
- žahavci















Rybník a rostliny žijící ve vodě a v jejím okolí
žák:
- na příkladu rybníka rozliší, co je společenstvo rybníka a ekosystém
- uvede příklady organizmů žijících ve vodě
- vysvětlí význam rostlin pro život ve vodě
- vysvětlí význam břehové zeleně
- pozná některé zástupce rostlin rostoucí ve vodě a v jejím okolí
- zopakuje a vysvětlí význam oddenku
- vyjádří vlastními slovy, co je to plankton a odvodí jeho význam v potravním řetězci
- objasní vliv člověka na vodní prostředí, zejmína na šíření vodního květu
- uvede vliv sinic a bakterií na kvalitu vody a vysvětlí nebezpečnost koupání ve znečištěné vodě v létě
Živočichové rybníka
žák:
- odliší způsob vyživování rostlin a živočichů
Prvoci
žák:
- vysvěltí termín jednobuněčný organismus
- charakterizuje základní rozdíl ve stavbě buňky jednobuněčné řasy a prvoka
- vytvoří model trepky velké
- z názvu organel v buňce trepky předpoví jejich funkci a ověří správnost tvrzení
- zařadí prvoky do potravního řetězce
- pozoruje nálevníky pod mikroskopem, nakreslí a jednoduše popíše pozorovaný objekt
Žahavci
žák:
- na základě textu nakreslí a popíše stavbu těla nezmara
- objasní význam regenerace
- vyloží vznik názvu žahavci
- vyvodí rozdíl ve funkci buněk mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými organismy
- zařadí nezmara do potravního řetězce
Měkkýši
žák:
- na základě předchozích znalostí zobecní znaky plžů
- podle obrázky popíše stavbu těla mlžů
- zobecní znaky měkkýšů
- uvede odlišnost dýchacích orgánů vodních plžů v závislosti na podmínkách prostředí
- zařadí měkkýše do potravního řetězce
Kroužkovci
žák:
- charakterizuje vnější stavbu těla kroužkovců
- objasní přizpůsobení pijavek parazitickému způsobu života
- zařadí pijavky do potravního řetězce
Členovci
žák:
- charakterizuje významné znaky korýšů jako členovců
- popíše podle obrázku stavbu těla raka
- odvodí význam planktonních korýšů a jejich místo v potravním řetězci
- vysvětlí význam čistoty vody pro život některých korýšů a jejich ochranu
- srovná způsob života a stavbu těla křižáka a vodoucha stříbřitého
- vyvodí společné znaky pavouků
- srovná stavbu těla hmyzu žijícího v lese a ve vodě a vyvodí společné znaky hmyzu
- podle obrázku popíše a objasní nepřímý vývin a rozliší vývin s proměnou dokonalou a nedokonalou

- měkkýši
- kroužkovci
- členovci
- ryby
- obojživelníci
- plazi
- ptáci
- savci
- rybník jako celek
- tradice rybníkářství













- pozná některé zástupce hmyzu žijícího ve vodě a u vody
- vysvětlí nebezpečí bezobratlých parazitů pro člověka a způsob ochrany před vznikem onemocnění
- podle charakteristických znaků zařadí vybrané živočichy do nižších taxonomických skupin
Ryby
žák:
- podle vnější a vnitřní stavby těla odvodí, jak se ryby přizpůsobily životu ve vodním prostředí
- charakterizuje základní znaky ryb
- podle vnější stavby těla předpoví způsob získávání potravy některých druhů ryb
- z různých informačních zdrojů zpracuje referát o významu chovu kaprů pro naše hospodářství
- jednoduše popíše způsob chovu kaprů
- zjistí základní informace o zakladatelích jihočeských rybníků
Obojživelníci
žák:
- objasní vázanost všech obojživelníků na vodu v době rozmnožování
- vysvětlí význam dopravních značek a dalších opatření určených k ochraně obojživelníků v jarním období
- zná vybrané druhy obojživelníků a zařadí je do potravního řetězce
Plazi
žák:
- na základě odlišných znaků rozezená užovku obojkovou a zmiji
- zařadí užovku obojkovou do potravního řetězce
Ptáci
žák:
- podle obrázků odvodí přizpůsobení se tvaru těla vodních ptáků způsobu získávání potravy
- objasní význam ochrany vodních ptákůa uvede příklady chráněných druhů
Savci
žák:
- zobecní znaky hlodavců žijících v lese a ve vodním prostředí
- zobecní znaky savců žijících v lese a ve vodním prostředí
- pozná některé vodní savce
Rybník jako celek
žák:
- vytvoří model ekosystému rybník a znázorní potravní vztahy mezi organismy
- předpoví důsledky vyhynutí nekterých druhů organismů v důsledku znečištění vodního prostředí

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Realizováno při práci s pracovními listy a učebnicí - cvičení dovednosti pro
učení, čtení s porozuměním, pozornosti, řešení problémů.
Kreativita
Realizováno při práci s pracovními listy a při tvorbě portfolia podle zadaných
kritérií - pružnost nápadů, dotahovat nápady do reality.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Realizováno v tématickém celku Ekosystém rybník - vodní zdroje, důležitost pro
krajinnou ekologii, lidské aktivity spojené s vodním hodpodářstvím.
Základní podmínky života
Realizováno v průběhu práce s pracovními listy témat. celku Rybník - vztahy
vlastnostvlastností vody a života, význam vod pro lidské aktivity.
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
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Dýchací soustava

Přesahy z
Přírodopis
7. ročník
Lidská sídla
Přírodopis
7. ročník
Vegetativní orgány semenných rostlin
Přírodopis
7. ročník
Bezobratlí živočichové
Přírodopis
7. ročník
Jednobuněčné organismy
Přírodopis
7. ročník
Rozmnožovací orgány semenných rostlin

Realizováno v průběhu práce s pracovními listy tém. celku rybník - zemědělství
a problematika změny vlastností vody, vodní doprava a ekologická zátěž
vodních zdrojů.
Vztah člověka k prostředí
Realizováno v témat. celku Rybník - prostředí a zdraví (čistota vody,
přemnožení sinic).

Přírodopis
8. ročník
Smyslová soustava
Přírodopis
8. ročník
Rozmnožování obratlovců
Fyzika
6. ročník
Stavba látek
Zeměpis
9. ročník
příroda

Přírodopis
7. ročník
Od buňky k organismu
Výtvarná výchova
6. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení

Cizokrajné ekosystémy

Očekávané výstupy
žák:


Cizokrajné ekosystémy
žák:
- charakterizuje cizokrajný ekosystém
- zdůvodní význam ekosystému - globální i pro člověka, porovná přizpůsobení se organismů prostředí
- vysvětlí vliv podnebí a jeho změn na udržení života v ekosystému
- jmenuje příklady organismů žijících v cizokrajných ekosystémech
- sestaví jednoduché potravní vztahy druhů v daném ekosystému
- používá praktické metody poznávání přírody - pozorováním rostlin a živočichů při exkurzi

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Zeměpis
Rozvoj schopností poznávání
7. ročník
Realizováno projektem - cvičení dovednosti pro učení, řešení problémů, cvičení Makroregiony světa
dovednosti zapamatování.
Kreativita
Realizováno projektem - pružnost nápadů při práci na projektu, jejich
originalita, schopnost dotahovat nápady do konce.
Komunikace
Realizováno projektem - práce ve skupině: komunikace v různých situacích,
řešení komfliktů při práci ve skupině, cvičení naslouchání, asertivní
komunikace, otevřená a pozitivní komunikace. - prezentace projektu: technika
řeči, rétorika, verbální a neverbální komunikace.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Realizováno projektem Cizokrajné ekosystémy - druhová rozmanitost, ohrožení
ekosystému, způsoby ochtany, globálbní význam.
Základní podmínky života
Realizováno projektem - biodiverzita, ohrožování a ochrana jednotlivých
druhů, funkce ekosystémů
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Realizováno projektem - ohrožení ekosystémů, průmysl a životní prostředí,
vlivy průmyslu na prostředívliv právních a ekonomických nástrojů na na vztahy
průmaslu k ochraně životního prostředí.
Vztah člověka k prostředí

Učivo
- projektová práce - charakteristika ekosystému, patra, druhová rozmanitost, přizpůsobení organismů podmínkám,
udržiteknost žiivota
- význam ekosystému - globální i pro člověka
- tropický prales
- savana, step
- tundry a polární oblasti
- moře, oceány
- zoologické zahrady, botanické zahrady v ČR

Přesahy do

Přesahy z

Realizováno projektem v tématu Zoologické a botanické zahrady v ČR nerovnoměrnost života na Zemi, principy udržitelnost rozvoje, příklady jejich
uplatňování u nás.
7. ročník

Denisa Džisová, 1+1 týdně, P
Lidská sídla

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Lidská sídla
žák:
- vysvětlí rozdíl mezi přírodním a umělým ekosystémem, porovná fungování potravních vztahů uvnitř těchto
ekosystémů
- charakterizuje organismy provázející člověka
- zdůvodní a dodržuje základní hygienická pravidla jako ochranu před parazity
- uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě
- vysvětlí na příkladech přizpůsobení se domácích zvířat prostředí

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kooperace a kompetice
Téma se realizuje při práci ve skupině, spolupráce ve skupině, respektování
pravidel pro práce ve skupině, podřízení se vedení a organizování práce ve
skupině.
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů.
Kreativita
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace během práce na projektech - plánování učiva do jednotlivých hodin
podle zadaných termínů, stanovení cílů
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Realizování při skupinové práci - rozdělení rolí, rozhodovací dovednosti.
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech.
Hodnoty, postoje, praktická etika
Realizováno prací ve skupině - spolehlivost, odpovědnost za vypracované úkoly
zadané organizátorem skupiny.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Realizován tématický okruh - Lidské sídlo - umělý ekosystém, jeho funkce a
vztahy v ekosystému

- rozlišení umělého a přirozeného ekosystému, srovnání potravních vztahů v těchto ekosystémech
ORGANISMY ŠKODÍCÍ ČLOVĚKU
- mikroorganismy - bakterie, viry, plísně
- bezobratlí - vnější a vnitřní parazité
- obratlovci - potravní konkurenti
HOSPODÁŘSKY VÝZNAMNÉ ORGANISMY
- houby - kvasinky, štětičkovec ( antibiotika )
- hmyz - včela medonosná, bourec morušový
- obratlovci - ryby ( kapr obecný ), domestikovaná zvířata - přizpůsobení prostředí

Přesahy do

Přesahy z

Přírodopis
6. ročník
Ekosystém rybník
Přírodopis
6. ročník
Ekosystém les

Buňka

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


- porovnání rostlinné, živočišné a bakteriální buňky ( buněčná stěna, chloroplasty, cytoplazmatická membrány, jádro,
cytoplasma )
- způsob výživy na základě stavby buňky

Buňka
žák:
- porovná základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií
- objasní funkci základních buněčných organel
- pozoruje a porovná rostlinnou a živočišnou buňku

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Realizování při skupinové práci - rozdělení rolí, rozhodovací dovednosti.
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace během práce na projektech - plánování učiva, stanovení cílů.
Kreativita
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů.
Kooperace a kompetice
Téma se realizuje při práci ve skupině, spolupráce ve skupině, respektování
pravidel pro práce ve skupině, podřízení se vedení a organizování práce ve
skupině.
Hodnoty, postoje, praktická etika
Realizováno prací ve skupině - spolehlivost, odpovědnost za vypracované úkoly
zadané organizátorem skupiny.

Přesahy do

Přesahy z

Přírodopis
6. ročník
Ekosystém les
Přírodopis
9. ročník
Dědičnost

Jednobuněčné organismy

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Jednobuněčné organismy
žák:
- srovná rozdíly mezi nepohlavním a pohlavním rozmnožováním, na základě srovnání odvodí - význam
rozmnožování z hlediska dědičnosti
- uvede význam buněčného jádra pro dělení buněk - podle obrázků vysvětli probíhající dělení
- rozliší pojem mateřská a dceřiná buňka

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech.
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Realizování při skupinové práci - rozdělení rolí, rozhodovací dovednosti.

- opakování bakterie, kvasinky, řasy
- prvoci ( trepka velká, měňavka velká ) - podstata pohlavního a nepohlavního rozmnožování

Přesahy do
Přírodopis
6. ročník
Ekosystém les
Přírodopis
6. ročník

Přesahy z

Seberegulace a sebeorganizace
Realizace během práce na projektech - plánování učiva, stanovení cílů.
Kreativita
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů.
Kooperace a kompetice
Téma se realizuje při práci ve skupině, spolupráce ve skupině, respektování
pravidel pro práce ve skupině, podřízení se vedení a organizování práce ve
skupině.
Hodnoty, postoje, praktická etika
Realizováno prací ve skupině - spolehlivost, odpovědnost za vypracované úkoly
zadané organizátorem skupiny.

Ekosystém rybník
Přírodopis
9. ročník
Dědičnost

Vegetativní orgány semenných rostlin

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Vegetativní orgány semenných rostlin
KOŘEN
žák:
- odliší stavbu kořenů na příkladech jednoděložných a dvouděložných rostlin
- objasní pojem kořenová soustava a na konkrétních příkladech vysvětlí, na jakých podmínkách závisí vzhled
kořenové soustavy
- podle obrázků popíše stavbu kořene
- vysvětlí význam kořene pro rostlinu a příjímání vody s rozpuštěnými látkami z půdy a jejich transport rostlinou
STONEK
žák:
- uvede význam stonku a popíše jeho základní stavbu
- na příkladech rozlišuje různé typy dužnatých stonků - lodyha, stvol, stéblo, oddenek
- popíše vnitřní stavbu stonku, u vodivých pletiv rozezná dřevní a lýkovou část
- uvede odlišnosti ve vnitřní stavbě stonku u jednoděložných a dvouděložných rostlin
- objasní tloustnutí stonku, rozdíl mezi tvrdým a měkkým dřevem na konkrétních ukázkách

KOŘEN
- význam pro rostlinu
- druhy kořene
- kořenová soustava
- stavba
STONEK
- význam
- rozlišení
- tloustnutí
- vnitřní stavba
LIST
- vnější i vnitřní stavba
- tvary
- funkce

LIST
žák:
- popíše jeho základní části, uvede příklady vzhledu a různého uspořádání listů
- rozlišuje listy jednoduché a vybrané typy listů složených
- podle obrázku popíše vnitřní stavbu listu a vysvětlí význam jednotlivých pletiv (hlavně pro probíhající
fotosyntézu a dýchání)
- na konkrétních příkladech rozliší listy jednoděložných a dvouděložných rostlin

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech.

Přesahy do
Přírodopis
6. ročník
Ekosystém les

Přesahy z
Svět práce
6. ročník
Zelenina

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Přírodopis
Realizování při skupinové práci - rozdělení rolí, rozhodovací dovednosti.
6. ročník
Seberegulace a sebeorganizace
Ekosystém rybník
Realizace během práce na projektech - plánování učiva, stanovení cílů.
Kreativita
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů.
Kooperace a kompetice
Téma se realizuje při práci ve skupině, spolupráce ve skupině, respektování
pravidel pro práce ve skupině, podřízení se vedení a organizování práce ve
skupině.
Hodnoty, postoje, praktická etika
Realizováno prací ve skupině - spolehlivost, odpovědnost za vypracované úkoly
zadané organizátorem skupiny.

Svět práce
6. ročník
Vazba a úprava květin
Svět práce
6. ročník
Léčivé rostliny
Svět práce
6. ročník
Pokojové rostliny

Rozmnožovací orgány semenných rostlin

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Rozmnožovací orgány semenných rostlin
žák:
- popíše základní stavbu květu krytosemenných rostlin, vysvětlí, kde vznikají pohlavní buňky
- na příkladech rozezná jednopohlavné a oboupohlavné květy
- na základě obrázku vysvětlí stavbu květu nahosemenných rostlin
- rozliší rostliny se samostatnými květy a s květenstvím, na příkladech rozpozná vybrané druhy květenství
- odliší opylení a oplození - vznik semen
- objasní vztah mezi květem a plodem
- srovná rozmnožování krytosemenných a nahosemenných rostlin
- srovná nepohlavní a pohlavní rozmnožování rostlin a vysvětlí jejich podstatu

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech.
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Realizování při skupinové práci - rozdělení rolí, rozhodovací dovednosti.
Sebepoznání a sebepojetí
Realizace během práce na projektech - plánování učiva do jednotlivých hodin
podle zadaných termínů, stanovení cílů
Kreativita
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů.
Kooperace a kompetice

- nepohlavní rozmnožování - vegetativní
- pohlavní rozmnožování
- květ krytosemenných rostlin
- stavba květu - různoobalné a stejnoobalné květy
- stavba pohlavních orgánů - tyčinka, pestík, pohlavní buňky
- oboupohlavné, jednopohlavné květy
- květenství
- květ nahosemenných rostlin
- opylení, oplození
- semena, plod

Přesahy do
Přírodopis
6. ročník
Ekosystém les
Přírodopis
6. ročník
Ekosystém rybník
Přírodopis
9. ročník
Dědičnost

Přesahy z
Svět práce
6. ročník
Vazba a úprava květin
Svět práce
6. ročník
Léčivé rostliny

Téma se realizuje při práci ve skupině, spolupráce ve skupině, respektování
pravidel pro práce ve skupině, podřízení se vedení a organizování práce ve
skupině.
Hodnoty, postoje, praktická etika
Realizováno prací ve skupině - spolehlivost, odpovědnost za vypracované úkoly
zadané organizátorem skupiny.
Bezobratlí živočichové

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Bezobratlí živočichové
žák:
- uvede příklady bezobratlých živočichů a jejich zařazení do potravních vztahů ve vybraných ekosystémech
- na vybraných příkladech porovná přizpůsobení se bezobratlých živočichů způsobu života a prostředí
- na vybraných příkladech bezobratlých živočichů porovná a vysvětlí vývoj a funkci vybraných orgánových
soustav v závislosti na prostředí a způsobu života
- na základě vybraných znaků zařadí živočichy do taxonomických jednotek

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech.
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace během práce na projektech - plánování učiva, stanovení cílů.
Kreativita
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů.
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Realizování při skupinové práci - rozhodovací dovednosti.

- vnější a vnitřní stavba těla vybraných živočichů (žahavci, měkkýši, kroužkovci, členovci)
- vybrané orgánové soustavy a jejich srovnání

Přesahy do
Přírodopis
6. ročník
Ekosystém les
Přírodopis
6. ročník
Ekosystém rybník
Přírodopis
8. ročník
Trávicí soustava
Přírodopis
8. ročník
Dýchací soustava
Přírodopis
8. ročník
Oběhová soustava
Přírodopis
8. ročník
Vylučovací soustava
Přírodopis
8. ročník
Řízení organismu

Přesahy z

Přírodopis
8. ročník
Smyslová soustava
Přírodopis
8. ročník
Rozmnožování obratlovců
Od buňky k organismu

Očekávané výstupy

Učivo

žák:

- buňka, pletiva a tkáně, orgán, orgánová soustava, organismus


Od buňky k organismu
žák:
- porovná rostlinná pletiva a živočišné tkáně, uvede příklady
- objasní specializaci buněk pro přizpůsobení určité funkci
- objasní a správně použije pojmy pletivo, tkáň, orgán, orgánová soustava, organismus

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Realizování při skupinové práci - rozhodovací dovednosti.
Kreativita
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace během práce na projektech - plánování učiva, stanovení cílů.
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů.

Přesahy do

Přesahy z

Přírodopis
6. ročník
Ekosystém les
Přírodopis
6. ročník
Ekosystém rybník

Obratlovci

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Obratlovci
žák:
- podle vybraných zástupců uvede základní systematické skupiny obratlovců
- dokáže vybrat zástupce jednotlivých skupin obratlovců ve vybraných ekosystémech a uvézt jejich zařazení v
potravním systému

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech.
Kreativita
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace během práce na projektech - plánování učiva, stanovení cílů.
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

- třídy obratlovců
- příklady obratlovců z vybraných ekosystémů

Přesahy do

Přesahy z
Svět práce
6. ročník
Chovatelství
Přírodopis
6. ročník
Ekosystém les
Přírodopis
6. ročník
Ekosystém rybník

Základní podmínky života
Tématický okruh Voda - ochrana čistoty vody, vztah kvality vody a výskyt
obojživelníků.
Povrch těla obratlovců

Očekávané výstupy
žák:


Povrch těla obratlovců
žák:
- vlastním pozorovávím a pozorováním obrázků srovná tělní pokryv obratlovců
- popíše stavbu tělních pokryvů
- pozorováním kožních útvaru (šupina, peří, savčí chlup) vysvětlí jejich stavbu

Průřezová témata

Učivo
- stavba kůže ryb, obojživelníků, plazů, ptáků, savců
- kožní útvary (šupiny, peří, srst)
- pelichání, línání

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech
Kreativita
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace během práce na projektech - plánování učiva, stanovení cílů.
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů.
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Realizování při skupinové práci - rozhodovací dovednosti.

Přesahy z
Svět práce
6. ročník
Chovatelství
Přírodopis
6. ročník
Ekosystém les
Přírodopis
6. ročník
Ekosystém rybník

8. ročník

Denisa Džisová, 2 týdně, P
Tvar a pohyb těla

Očekávané výstupy
žák:


Tvar a pohyb těla
žák:
- dokáže vysvětlit rozdíly mezi vnější kostrou a vnitřní kostrou
- objasní základ vnitřní kostry a vývoj páteře
- rozlišuje mezi chrupavkou a kostí
- rozpozná na kostře obratlovců základní celky (lebka, páteř a žebra, kostru končetin)
- srovná přizpůsobení kostry způsobu života u jednotlivých skupin obratlovců
- objasní význam svalů a jejich odlišný způsob práce

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech.

Učivo
KOSTRA
- srovnání vnější a vnitřní kostry
- chrupavka, struna hřbetní
- kostnatění, kost, páteř
- srovnání kostry obratlovců
SVALSTVO
- příčně pruhovaná (kosterní) svalovina - stavba, funkce
- srdeční svalovina - stavba, funkce
- hladká svalovina - stavba, funkce

Přesahy do

Přesahy z
Svět práce
6. ročník
Chovatelství

Seberegulace a sebeorganizace
Realizace během práce na projektech - plánování učiva, stanovení cílů.
Kreativita
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů.

Přírodopis
6. ročník
Ekosystém les
Přírodopis
6. ročník
Ekosystém rybník

Trávicí soustava

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Trávicí soustava
žák:
- objasní význam potravy jako zdroje energie pro veškerou činnost organismu
- popíše příklady potravních vztahů, vysvětlí postaveni producentů, konzumentů a rozkladačů v potravních
řetězcích, uvede jejich příklady
- vysvětlí význam trávicí soustav a vyjmenuje základní části
- zdůvodní přizpůsobení základních částí trávicí soustavy přijímané potravě (se zaměřením na složený žaludek
přezvýkavců)
- objasní princip trávení, látek napomáhajících k trávení (enzymů), vstřebávání (buněčné dýchání - děj k získání
energie)

Průřezová témata

- složení potravy
- stavba trávicí soustavy, její odlišnosti u jednotlivých obratlovců
- základní děje trávicí soustavy (rozmělnění, trávení, vstřebávání)

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech.
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace během práce na projektech - plánování učiva, stanovení cílů.
Kreativita
Kreativita Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba
portfolií (dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů.

Přesahy z
Přírodopis
6. ročník
Ekosystém les
Přírodopis
6. ročník
Ekosystém rybník
Přírodopis
7. ročník
Bezobratlí živočichové

Dýchací soustava

Očekávané výstupy
žák:


Dýchací soustava
žák:
- vyjádří význam dýchací soustavy, uvede různé příklady přívodu vzduchu do těla obratlovců
- vysvětlí, jak souvisí odlišnosti ve stavbě plic u jednotlivých skupin obratlovců s jejich způsobem života

Průřezová témata

Učivo
- dýchací plyny
- dýchací orgány, dýchací cesty
- srovnání dýchací soustavy obratlovců

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech.
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace během práce na projektech - plánování učiva, stanovení cílů.
Kreativita
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
Téma je realizováno v projektu Dýchací soustava.
Ekosystémy
Tématický okruh je realizován v daném tématu Dýchací soustava obratlovců
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Téma je realizováno v projektu Dýchací soustava.

Přírodopis
6. ročník
Ekosystém les
Přírodopis
6. ročník
Ekosystém rybník
Přírodopis
7. ročník
Bezobratlí živočichové

Oběhová soustava

Očekávané výstupy
žák:


Oběhová soustava
žák:
- vysvětlí význam krve pro organismus
- objasní význam krevní soustavy, její stavbu (cévy) a činnost srdce
- porovná rozdíly v oběhové soustavě jednotlivých skupin obratlovců

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech.
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace během práce na projektech - plánování učiva, stanovení cílů.
Kreativita
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
Realizováno úkoly v pracovních listech daného projektu.
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Realizováno úkoly v pracovních listech daného projektu.

Učivo
- krev
KREVNÍ OBĚH
- funkce
- cévy
- srdce (činnost)
- srovnání krevního oběhu u obratlovců

Přesahy do

Přesahy z
Přírodopis
7. ročník
Bezobratlí živočichové

Vylučovací soustava

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Vylučovací soustava
žák:
- vysvětlí funkci vylučovací soustavy a její význam pro udřžení stálého vnitřního prostředí
- objasní funkci ledvin

Průřezová témata

- funkce soustavy - stálé vnitřní prostředí
- ledviny a jejich stavba

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech.
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace během práce na projektech - plánování učiva, stanovení cílů.
Kreativita
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Komunikace
. Realizace při prezentaci projektů.

Přesahy z
Přírodopis
7. ročník
Bezobratlí živočichové

Řízení organismu

Očekávané výstupy
žák:


Řídící soustava
žák:
- porovná rozdíly, způsoby řízení organismu hormonálně a nervově
- popíše nervovou buňku, přenos nervového vzruchu
- rozliší části centrální a obvodové nervové soustavy
- vysvětlí funkce vybraných částí mozku, podle obrázku srovná jejich vývoj u jednotlivých skupin obratlovců
- podle průběh reflexní dráhy objasní činnost nervové soustavy
- srovná rozdíly mezi nepodmíněnými a podmíněnými reflexy

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech.
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace během práce na projektech - plánování učiva, stanovení cílů.
Kreativita
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Komunikace
. Realizace při prezentaci projektů.

Učivo
- hormony
- nervová buňka - neuron, stavba, nervový vzruch
- centra nervové soustavy - mozek, mícha
- obvodová nervová soustava - nervy
- činnost nervové soustavy - reflexní dráha
- nepodmíněné, podmíněné reflexy

Přesahy do

Přesahy z
Přírodopis
7. ročník
Bezobratlí živočichové

Smyslová soustava

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
- smysly, smyslové orgány - přizpůsobení způsobu života



Smyslová soustava
žák:
- uvede význam smyslových orgánů pro obratlovce

- porovná utváření různých smyslových orgánů ve vztahu k prostředí a způsobu života
- porovná smyslové orgány živočichů aktivních v noci a ve dne

Průřezová témata

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech.
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace během práce na projektech - plánování učiva, stanovení cílů.
Kreativita
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů.

Přesahy z
Přírodopis
6. ročník
Ekosystém les
Přírodopis
6. ročník
Ekosystém rybník
Přírodopis
7. ročník
Bezobratlí živočichové

Rozmnožování obratlovců

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


- pohlavní orgány (varlata, vaječníky), pohlavní buňky (spermie, vajíčka)
- podstata pohlavního rozmnožování, oplození
- vnější a vnitřní oplození

Rozmnožování obratlovců
žák:
- pojmenuje samčí a samičí pohlavní buňky, uvede, kde vznikají
- objasní význam kombinování mateřských a otcovských vloh
- vyjádří význam oplození a odliší vnitřní a vnější oplození
- srovná nepřímý a přímý vývin obratlovců
- srovná vznik nového jedince u plazů, ptáků a savců vzhledem k jejich životnímu prostředí

Průřezová témata

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech.
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace během práce na projektech - plánování učiva, stanovení cílů.
Kreativita
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů.

Přesahy z
Přírodopis
6. ročník
Ekosystém les
Přírodopis
6. ročník
Ekosystém rybník
Přírodopis
7. ročník
Bezobratlí živočichové

Chování a ochrana obratlovců

Očekávané výstupy

Učivo
CHOVÁNÍ

žák:


Chování a ochrana obratlovců
CHOVÁNÍ
žák:
- uvede příklady péče o potomstvo
- vyhledá příklady aktivity živočichů ve dne a v noci, v průběhu života(značkování teritoria, hierarchie ve stádě,

- péče o potomstvo
- denní a noční aktivita

stěhování hejna ptáků chování v době rozmnožování)

- udržování hygieny

OCHRANA
žák:
- zjistí, čím jsou ohrožováni živočichové a posoudí, jaké důsledky to má pro ekosystémy
- vyhledá příklady ohrožených a chráněných druhů živočichů
- jmenuje příklady některých organizací zabývající se ochranou přírody

- značkování teritoria
- stěhování ptáků
- chování související s rozmnožováním
OCHRANA
- biodiverzita
- ohrožené a chráněné druhy
- organizace

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech.
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace během práce na projektech - plánování učiva, stanovení cílů.
Kreativita
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů.
Člověk

Očekávané výstupy

Učivo
- srovnání člověka s obratlovci, s lidoopy

žák:


Člověk
žák:
- srovná společné i odlišné znaky člověk - obratlovci, člověk - lidoopi

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech.
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace během práce na projektech - plánování učiva, stanovení cílů.
Kreativita
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů.

Přesahy do
Zeměpis
8. ročník
obyvatelstvo světa

Přesahy z
Zeměpis
8. ročník
obyvatelstvo světa
Dějepis
6. ročník
Pravěk - lovci a sběrači

Tvar a pohyb těla

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Tvar a pohyb těla
KOSTRA
žák:
- ukáže a pojmenuje jednotlivé části lidského těla
- popíše vnitřní stavbu kosti
- objasní růst kostí
- vysvětlí význam kostní dřeně pro tvorbu krve
- dokáže na kostře vyhledat a popsat různé způsoby pevného a pohyblivého spojení kostí
- popíše hlavní části lidské kostry
SVALSTVO
žák:
- z předchozích poznatků srovná stavbu a činnost třech typů svaloviny
- objasní připojení svalů ke kostře a principu pohybu končetin (protichůdná činnost)
- podle obrazu popíše základní svalstvo hlavy, trupu, horních a dolních končetin

Průřezová témata

KOSTRA
- jednotlivé části lidského těla
- stavba kosti
- vývoj a růst kostí
- tvary kostí
- pevné a pohyblivé spojení kostí
- pátěř, hrudník, lebka, horní a dolní končetiny
- základy první pomoci
SVALSTVO
- opakování druhů svaloviny
- úpony svalů
- vybrané svalstvo hlavy, trupu, horních a dolních končetin

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech.
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace během práce na projektech - plánování učiva do jednotlivých hodin
podle zadaných temínů, stanovení cílů
Kreativita
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů
Trávicí soustava

Očekávané výstupy
žák:


Trávicí soustava
žák:
- popíše stavbu trávicí soustavy a vysvětlí význam vybraných orgánů pro zpracování potravy
- objasní funkce trávení a vstřebávání
- zná vybrané enzymy, vysvětlí jejich význam
- vysvětlí význam trávicích žláz - jater a slinivky břišní
- uvede příčinu vzniku cukrovky
- zjistí přehled látek potřebných pro výživu
- vyvodí postavení člověka v potravních řetězcích
- vysvětlí příčiny vzniku nejznámějších onemocnění trávicí soustavy a způsob jejich prevence

Učivo
DUTINA ÚSTNÍ
- rozdíl mezi chrupem mléčným a trvalým, stavba zubu, onemocnění
- slinné žlázy, sliny, jejich význam
- jazyk
HLTAN, JÍCEN
- polykání
- peristaltika
ŽALUDEK
- funkce
- složení žaludečních šťáv
TENKÉ STŘEVO
- stavba (klky)
- funkce
SLINIVKA BŘIŠNÍ
- význam
JÁTRA
- stavba

- význam
- onemocnění
TLUSTÉ STŘEVO
- slepé střevo, červovitý přívěsek
- procesy
KONEČNÍK
SLOŽENÍ POTRAVY
- obsah a význam jednotlivých složek potravy

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech.
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace během práce na projektech - plánování učiva do jednotlivých hodin
podle zadaných temínů, stanovení cílů
Kreativita
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů

Přesahy do

Přesahy z

Chemie
9. ročník
Přírodní látky

Dýchací soustava

Očekávané výstupy
žák:


Dýchací soustava
žák:
- popíše jednotlivé fáze dýchání, z předchozích znalostí zopakuje průběh buněčného dýchání
- uvede význam dýchací soustavy
- popíše a na obrázcích ukáže základní orgány dýchací soustavy
- orientuje se v základní stavbě hrtanu (objasní tvorbu hlasu) a plic
- zhodnotí negativní vliv kouření na funkci soustavy

Průřezová témata

Učivo
- fáze dýchání
- stavba dýchacích cest
- tvorba hlasu
- stavba a funkce plic
- vliv kvality vzduchu na dýchací soustavu

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech.
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace během práce na projektech - plánování učiva do jednotlivých hodin
podle zadaných temínů, stanovení cílů
Kreativita
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
Téma čistota ovzduší je realizováno v projektu. Vliv znečištěného ovzduší na
dýchací soustavu.
Vztah člověka k prostředí
V projektu je realizováno téma prostředí a zdraví
Oběhová soustava

Očekávané výstupy
žák:


Oběhová soustava
žák:
- z předchozích znalostí zopakuje složení krve, význam jednotlivých složek krve
- objasní význam očkování, srážlivosti krve
- rozliší krevní skupiny a uvede jméno J. Janského - objevitele krevních skupin
- rozdělí cévy na krevní a mízní
- rozliší tepny, žíly, vlásečnice, na obrázku rozezná tepenné a žilné krvácení a navrhne způsob ošetření
- na modelu srdce popíše jeho stavbu a vysvětlí princip činnosti
- vyhledá příklady častých onemocněních srdce a krevních cév
- objasní význam zdravého způsobu života
- změří tep
- zdůvodní význam měření tlaku

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech.
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace během práce na projektech - plánování učiva do jednotlivých hodin
podle zadaných temínů, stanovení cílů
Kreativita

Učivo
TĚLNÍ TEKUTINY
- krev, tkáňový mok, míza
- krevní buňky - červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky
- krevní skupiny
CÉVY
- tepny, žíly, vlásečnice
- mízní cévy
SRDCE
- stavba
- činnost
- řízení
- onemocnění
KREVNÍ OBĚH
- velký tělní, malý plicní oběh
- tlak
- puls

Přesahy do

Přesahy z

Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Téma prostředí a zdraví je realizováno v projektu.
Vylučovací soustava

Očekávané výstupy
žák:


Vylučovací soustava
žák:
- vysvětlí funkci ledvin
- dokáže podle obrázku zjednodušeně popsat stavbu ledvin
- uvede vlivy působící na onemocnění ledvin

Průřezová témata

Učivo
- význam a stavba
- stavba ledvin
- moč
- onemocnění

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech.
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace během práce na projektech - plánování učiva do jednotlivých hodin
podle zadaných temínů, stanovení cílů
Kreativita
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
Téma voda je realizováno v projektu.
Řídící soustava

Očekávané výstupy
žák:


Řídící soustavy
žák:
- vysvětlí význam řídících soustav v závislosti na vnějším prostředí
HORMONÁLNÍ SOUSTAVA
žák:
- uvede příklady vybraných hormonů
- dokáže vysvětlit jejich působení na organismus
NERVOVÁ SOUSTAVA
žák:
- pojmenuje, zjednodušeně nakreslí a popíše nervovou buňku

Učivo
HORMONÁLNÍ SOUSTAVA
- vylučování a působení hormonů
- přehled vybraných hormonů
NERVOVÁ SOUSTAVA
- opakování stavby nervové buňky
- nervový vzruch
- reflexní oblouk, opakování druhů reflexů a jejich působení
- CNS - rozdělení, stavba, řízení
- obvodová nervová soustava

- dokáže vysvětlit činnost nervové soustavy - nervový vzruch, reflexní oblouk
- rozliší podmíněné a nepodmíněné reflexy, uvede příklady
- vysvětlí podmínky vznikuí podmíněných reflexů
- popíše stavbu nervové soustavy a uvede řídící význam jejích vybraných částí

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech.
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace během práce na projektech - plánování učiva do jednotlivých hodin
podle zadaných temínů, stanovení cílů
Kreativita
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Téma prostředí a zdraví je realizováno v projektu.

Přesahy do

Přesahy z

Chemie
9. ročník
Deriváty uhlovodíků

Smysly

Očekávané výstupy
žák:


Smysly
žák:
- pojmenuje lidské smysly a objasní jejich význam
- zná smyslové orgány
- na příslušných modelech popíše stavbu kůže, ucha, oka
- objasní spojení smyslů a nervovou soustavou
- vysvětlí nebezpečnost opalování a možnost prevence vzniku kožních onemocnění
- uvede principy vad oka a význam brýlí na jejich odstranění

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech.
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace během práce na projektech - plánování učiva do jednotlivých hodin
podle zadaných temínů, stanovení cílů
Kreativita

Učivo
KŮŽE
- stavba, význam
- škodlivost opalování
JAZYK
- chuťové buňky - vnímání různých chutí
UCHO
- stavba
- vnímání sluchových podnětů
OKO
- stavba
- akomodace čočky
- vady oka

Přesahy do

Přesahy z
Svět práce
8. ročník
Příprava pokrmů

Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etnický původ
Téma je realizováno v projektu.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Téma prostředí a zdraví je realizováno v projektu.
Pohlavní soustava

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Pohlavní soustava
žák:
- popíše stavbu mužské a ženské pohlavní soustavy
- objasní změny dělohy - příprava na oplozeni, menstruační cyklus - vliv hormonů
- popíše stručně nitroděložní vývoj a vývoj po narození, hlavně se zaměřením na období puberty a probíhající
změny pohlavních orgánů
- zná příklady chorob související z pohlavní soustavou, navrhne způsob ochrany před nimi

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech.
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace během práce na projektech - plánování učiva do jednotlivých hodin
podle zadaných temínů, stanovení cílů
Kreativita
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů

- stavba mužských a ženských pohlavních orgánů
- příprava dělohy na oplození - oplození, menstruace
- prenatální a postnatální vývoj člověka
- pohlavní chorovy a jejich prevence

Přesahy do
Přírodopis
9. ročník
Dědičnost

Přesahy z
Výchova ke zdraví
8. ročník
Sexuální výchova

9. ročník

Denisa Džisová, 1+1 týdně, P
Dědičnost

Očekávané výstupy
žák:


Dědičnost
žák:
- srovná rozdíly mezi rostlinnou a živočišnou buňkou
- porovná a zdůvodní rozdíl mezi rozmnožováním buněčného jádra u tělních a pohlavních buněk
- vysvětlí rozdíly mezi nepohlavním a pohlavním rozmnožování
- dokáže vysvětlit, proč se DNA používá jako identifikační materiál
- vysvětlí pojem mutace, objasní nebezpečí, která mohou mutace způsobit, vyhledá příklady látek a vlivů

Učivo

prostředí, které mohou mutace vyvolat
- zhodnotí význam genetiky - její přínos pro lékařství, vznik nových plemen a odrůd postupem šlechtění, vznik
geneticky modifikovaných organismů (GMO)
- vysvěltí vlastními slovy, co jsou GMO, vyhledá příklady

Průřezová témata

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech.
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace během práce na projektech - plánování učiva, stanovení cílů.
Kreativita
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Tématický okruh realizujeme v projektu - nerovnoměrnost života na Zemi,
rozdílné podmínky prostředí

Přesahy z
Přírodopis
7. ročník
Buňka
Přírodopis
7. ročník
Jednobuněčné organismy
Přírodopis
7. ročník
Rozmnožovací orgány semenných rostlin
Přírodopis
8. ročník
Pohlavní soustava

Vznik Vesmíru a Země

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Vznik Vesmíru a Země
žák na základě předchozích vědomostí:
- stručně objasní vznik Vesmíru a Země, orientačně porovná stáří Vesmíru, Země
- charakterizuje postavení Země ve sluneční soustavě
- zopakuje, čím je způsobeno střídání dne a noci, ročních období
- objasní význam vytvoření základních podmínek pro život

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Realizace během práce na projektech - plánování učiva, stanovení cílů.
Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů.

- Velký třesk
- stáří Vesmíru, Země
- Sluneční soustava a její planety
- střídání dne, noci, ročních období
- podmínky pro život

Přesahy do
Fyzika
9. ročník
Země a Vesmír
Zeměpis
6. ročník
Země ve vesmíru

Přesahy z
Zeměpis
6. ročník
Země ve vesmíru
Výtvarná výchova
7. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení
Zeměpis
6. ročník
Pohyby Země

Stavba Země

Očekávané výstupy
žák:


Stavba Země
žák:
- dokáže nakreslit jednoduchý nákres stavby Země a popsat jej

Učivo
- nákres a popis stavby Země
- litosféra, litosférické desky

- objasní pojem litosféra - litosférické desky, čím je tvořena, jak vzniká a zaniká a v souvislosti s tím vysvětlí, proč - subdukce, příkopová propadlina, sopečný oblouk, pásemné pohoří
dochází k pohybu kontinentů a jaké to má příčiny a následky
- objasní vliv pohybu zemské kůry na tvar zemského povrchu
- kontinentální drift
- vyjmenuje ostatní zemské sféry a popíše vztahy mezi nimi

- středooceánský hřbet, rift
Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech.
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace během práce na projektech - plánování učiva, stanovení cílů.
Kreativita
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů.

Přesahy do
Fyzika
9. ročník
Země a Vesmír
Zeměpis
6. ročník
Země ve vesmíru

Přesahy z
Výtvarná výchova
7. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení
Zeměpis
6. ročník
úvod do fyzického zeměpisu

Nerosty

Očekávané výstupy
žák:


Nerosty
žák:
- za pomoci vzorku rozliší nerost a horninu
- objasní, jak vznikají krystaly a uvede jejich příklady
- určí a na příkladech vzorků dokáže rozlišit fyzikální a chemické vlastnosti vybraných nerostů

Průřezová témata

Učivo
- rozlišení nerost - hornina
- vznik krystalů
- fyzikální, chemické vlastnosti
- příklady vybraných nerostů

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech.
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace během práce na projektech - plánování učiva, stanovení cílů.
Kreativita
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
Tématický okruh realizujeme v projektu - přírodní zdroje, jejich vyčerpatelnost,
jejich význam a způsoby získávání, vliv na prostředí.

Přesahy z
Chemie
8. ročník
Oxidy
Chemie
8. ročník
Halogenidy
Chemie
9. ročník
Soli a neutralizace

Vnitřní geologické děje

Očekávané výstupy
žák:


Vnitřní geologické děje
žák:

Učivo
- tektonika, vrása, zlom
- sopečná činnost
- zemětřesení

- uvede příklady vnitřních geologických dějů
- vysvětlí, jak se jejich činnost projevuje na zemském povrchu

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech.
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace během práce na projektech - plánování učiva, stanovení cílů.
Kreativita
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů.

Přesahy do
Zeměpis
6. ročník
úvod do fyzického zeměpisu

Přesahy z
Zeměpis
6. ročník
úvod do fyzického zeměpisu

Vyvřelé horniny

Očekávané výstupy

Učivo

žák:

- hlubinné a výlevné vyvřelé horniny - vznik, odlišnosti,využití


Vyvřelé horniny
- na příkladech rozpozná odlišnosti mezi hlubinnými a výlevnými vyvřelými horninami
- objasní jejich vznik
- pozná vybrané příklady hornin

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech.
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace během práce na projektech - plánování učiva, stanovení cílů.
Kreativita
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů.

Přesahy do

Přesahy z

Zeměpis
9. ročník
příroda

Vnější geologické děje

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Vnější geologické děje
žák:
- uvede příklady vnějších geologických dějů
- vysvětlí, jak se jejich činnost projevuje na zemském povrchu
- vysvětlí vliv půdotvorných činitelů na vznik půdy
- na aktuálních příkladech charakterizuje vliv mimořádných událostí na ekosysémy

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání

- zvětrávání - mechanické, chemické, biologické
- eroze
- pedosféra
- mimořádné události způsobené přírodními vlivy
Přesahy do

Zeměpis
6. ročník

Přesahy z

Tématický okruh se realizuje během práce na projektech.
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace během práce na projektech - plánování učiva, stanovení cílů.
Kreativita
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Tématický okruh realizujeme v projektu - zemědělství a životní prostředí.
Vztah člověka k prostředí
Tématický okruh realizujeme v projektu - aktuální ekologický problém - jeho
příčiny, důsledky, možnosti způsobu řešení

úvod do fyzického zeměpisu

Usazené horniny

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Usazené horniny
žák:
- určí s využitím pomůcek vybrané sedimenty
- vyloží příčinu vrstevnatosti úlomkovitých sedimentů
- vysvětlí vznik uhlí, ropy a zemního plynu, vyhledá v atlase strategická světová ložiska i ložiska v ČR

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech.
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace během práce na projektech - plánování učiva, stanovení cílů.
Kreativita
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
Tématický okruh realizujeme v projektu - přírodní zdroje, jejich vyčerpatelnost,
jejich význam a způsoby získávání

- úlomkovité, organické, chemické - vznik, odlišnosti, využití
- vrstevnatost
- uhlí, ropa, zemní plyn

Přesahy do
Přírodopis
6. ročník
Ekosystém les
Chemie
9. ročník
Uhlovodíky

Přesahy z
Chemie
9. ročník
Uhlovodíky

Přeměněné horniny

Očekávané výstupy
žák:


Přeměněné horniny
žák:
- objasní příčiny vzniku přeměněných hornin
- porovná jejich vznik s ostatními skupinami hornin
- pomocí různých informačních zdrojů vyhledá možnosti jejich výskytu v ČR a využití

Učivo
- vznik
- vlastnosti
- využití
- výskyt v ČR

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech.
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace během práce na projektech - plánování učiva, stanovení cílů.
Kreativita
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů.
Horninový cyklus

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
- vztah mezi vyvřelinami, sedimenty a přeměněnými horninami



Horninový cyklus
žák:
- na jednoduchém diagramu vysvětlí vztah mezi horninami vyvřelými, usazenými a přeměněnými

Průřezová témata

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech.
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace během práce na projektech - plánování učiva, stanovení cílů.
Kreativita
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů.

Přesahy z
Zeměpis
9. ročník
příroda
Zeměpis
6. ročník
úvod do fyzického zeměpisu

Geologický vývoj Země

Očekávané výstupy
žák:


Geologický vývoj Země
žák:
- orientuje se na časové přímce v délce trvání jednotlivých geologických ér
- charakterizuje jednotlivé geologické éry a vývoj života v nich
- pomocí mapy ČR objasní geologiký vývoj republiky v jednotlivých geologických érách

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech.
Seberegulace a sebeorganizace

Učivo
PRAHORY, STAROHORY, PRVOHORY, DRUHOHORY, TŘETIHORY, ČTVRTOHORY
- vývoj biosféry
- vznik fosilních paliv
- geologický vývoj na území ČR

Přesahy do

Přesahy z

Realizace během práce na projektech - plánování učiva, stanovení cílů.
Kreativita
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů.
Vývoj člověka

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


- hlavní předchůdci člověka
- rozdíly a shody

Vývoj člověka
žák:
- rozliší základní vývojové stupně člověka
- porovná jejich odlišnosti a shody se současným člověkem

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech.
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace během práce na projektech - plánování učiva, stanovení cílů.
Kreativita
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů.

Přesahy do
Dějepis
6. ročník
Pravěk - lovci a sběrači

Přesahy z
Dějepis
6. ročník
Pravěk - lovci a sběrači

Chemie
Charakteristika předmětu
Charakteristika vyučovacího předmětu – CHEMIE
• Obsahové vymezení
Vyučovací předmět chemie je součástí vzdělávací oblasti ČLOVĚK A PŘÍRODA .
Předmět chemie umožňuje zkoumat změny probíhající v přírodě, uvědomit si užitečnost chemických poznatků pro využití v praktickém životě, rozvoj znalostí, dovedností pro pozorování, experimentování a vyvozování závěrů v písemné
i ústní podobě.
Ve výuce chemie klademe hlavní důraz na to, aby se žáci seznámili s chemií, jako oborem s mnohastranným využitím v různých oblastech lidských aktivit (zdravotnictví, zemědělství, průmysl, potravinářství, energetika, zdravý životní styl
člověka).
Praktickou výukou chemie žák poznává, získává a upevňuje si zásady a dovednosti práce s chemikáliemi (především s běžně dostupnými hořlavinami, ale i žíravinami, zdraví škodlivými a jedovatými látkami) podle příslušných pravidel
bezpečné práce. Ovládá poskytnutí první pomoci při úrazech těmito chemikáliemi.
Dalším cílem výuky chemie je osvojení dovedností pro pozorování chemických látek a reakcí. Žáci se seznamují s jednoduchými pokusy a postupně se učí sami pokusy provádět formou laboratorních cvičění. Ze získaných znalostí a
dovedností hledají vysvětlení pro chemické jevy, vyvozují závěry, snaží se je zdůvodňovat a uvádět do širších souvislostí, aby je mohli správně použít v praktickém životě.
Jako součást vyučovacího předmětu chemie byly začleněny do výuky tyto tématické okruhy průřezových témat:
Průřezové téma Enviromentální výchova:
8. ročník
- Základní podmínky života
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
9. ročník
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- Vztah člověka a prostředí

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova – v 8. i 9. ročníku jsou zastoupena tato témata:
Osobnostní rozvoj
- Rozvoj schopnosti poznávání
- Kreativita
- Seberegulace, sebeorganizace
Sociální rozvoj
- Kooperace a kompetice
- Komunikace
Morální rozvoj
- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- Hodnoty, postoje i praktická etika
Průřezové téma Výchova demokratického občana:
8. ročník
- Občan, občanská společnost a stát
Průřezové téma Mediální výchova - 8. a 9. ročník
- Vnímání autora mediálních sdělení
• Časové vymezení
Chemie je povinná v 8. a 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Výuka probíhá většinou v prostorách učebny fyziky - chemie. Nedílným vybavením učebny je řád učebny a laboratorní řád. Dodržování stanovených pravidel je pro
každého žáka i vyučujícího závazné.
• Organizační vymezení
Základní formou realizace předmětu je vyučovací hodina, která probíhá v učebně chemie a chemické laboratoři.
Utváření a rozvíjení klíčových kompetencí a dosažení očekávaných výstupů je ve výuce realizováno prostřednictvím aktivizujících metod a forem práce - práce na projektech, samostatné i skupinové práce, příprava jednoduchých
pokusů, demonstrační pokusy, laboratorní práce, chemické soutěže pro talentované žáky pravidelné exkurze:
8. ročník
exkurze: Pražská vodárna v Podolí
9. ročník
exkurze: Pivovarské muzeum u Fleků
- další akce, exkurze vycházejí z aktuálních nabídek
Výsledkem práce žáků v hodinách chemie je vznik žákovského portolia.
• Výchovné a vzdělávací strategie
Zvolenými metodami a formami práce utváříme a rozvíjíme tyto klíčové kompetence
Kompetence k učení
- volíme různé metody, formy práce k poznávání chemických objektů, procesů, vlastností, jevů
- vedeme žáky, aby získané informace zpracovávali, vyhodnocovali, prezentovali a využívali k dalšímu učení
- umožňujeme využívat a spirálovitě rozvíjet obsah základních pojmů, hledat a utvářet souvislosti, zákonitosti přírodních jevů
- přípravou jednoduchých pokusů, demonstračních pokusů a laboratorních cvičení rozvíjíme dovednosti pozorování, vyvozování
- k výuce využíváme výukové programy, práci s interaktivní tabulí
Kompetence k řešení problémů
- umožňujeme žákům, aby si nejprve osvojili smyslové poznávání chemických objektů
- postupně využíváme k poznávání chemické pojmy, prvky teorie a chemické modely, aby žák pochopil vzájemné souvislosti, zákonitosti chemických dějů a jevů
- rozvíjíme schopnosti objevit, stanovit, vyjádřit problém, najit (k tomu využíváme různých informačních pramenů – internet, TV, DVD, odborná literatura ve školní knihovně), navrhnout a použít jeho správné řešení
- učíme žáky osvojené poznatky prezentovat písemnou i ústní formou a využívat je i v dalším životě.
Kompetence komunikativní
- vyžadujeme, aby se žák dokázal přesně, uspořádaně vyjadřovat a argumentovat při řešení problémů
- vedeme žáky k tomu, aby při provádění a pozorování jednoduchých experimentů dokázali svoje postupy a výsledky pozorování logicky, stručně a přehledně sdělit ústní i písemnou formou.

Kompetence sociální a personální
- zapojujeme žáky do tvorby pravidel práce při tvorbě žákovského portfolia
- organizujeme skupinovou práci při provádění jednoduchých pokusů, laboratorních cvičeních
- při hledání řešení problémů vedeme žáky k osvojení dovedností spolupracovat s ostatními spolužáky, při hledání odpovědí zapojujeme všechny žáky
- vedeme žáky, aby se postupně naučili organizovat si práci ve skupině sami
- vedeme žáky k získání dovednosti poskytnout pomoc při práci, ale také o ni požádat
- učíme žáky kriticky zhodnotit vlastní práci
Kompetence občanské
- vedeme k poznávání, jak chemii správně využít v dalším životě, aby nedocházelo k ničení životního prostředí. Také varujeme před možnostmi zneužití chemie
Kompetence pracovní
- učíme plánovat, provádět soustavná pozorování, experimenty, a z nich získaná data zpracovávat a vyhodnocovat
- seznamuje a vedeme k dodržování zásad bezpečnosti práce s chemikáliemi, aby nedošlo o ohrožení zdraví při práci
- procvičujeme první pomoc při úrazech (zasažení kyselinou či zásadou)
SPECIFICKÉ HODNOCENÍ
1. Laboratorní práce
2. Testy
3. Chemické výpočty
1. Laboratorní práce
- sestavení protokolu
- vyplnění protokolu
- závěry
Hodnocení laboratorní práce
sestavení protokolu 15 bodů
vyplnění protokolu 45 bodů
závěry 20 bodů
Celkové hodnocení:
80 - 70 bodů 1
69 - 55 bodů 2
54 - 40 bodů 3
39 - 20 bodů 4
2.Testy
testy budou bodovány
Celkové hodnocení testů:
100% - 85% 1
84% - 70% 2
69% - 50% 3
49% - 20% 4
3.Chemické výpočty
bodově jsou hodnoceny tyto části:
- zápis slovního zadání pomocí veličin, značek i jejich jednotek
- sestavení rovnice ( u výpočtů z chemických rovnic)
- obecný vzorec
- dosazení do vzorce ve správných jednotkách
- výpočet a uvedené správné jednotky
- odpověď
Hodnocení výpočtů:

100% - 85% 1
84% - 70% 2
69% - 50% 3
49% - 20% 4
Průřezová témata pokrývaná předmětem
8. ročník

Denisa Džisová, 2 týdně, P
Bezpečnost při experimentální činnosti

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Bezpečnost při experimentální činnosti
žák:
- uvede zásady bezpečné práce v chemické laboratoři
- na základě znalostí výstražných symbolů dokáže zhodnotit rizikovost dané látky
- uvede příklady nebezpečných chemických látek, zásady bezpečné práce s nimi
- objasní způsob jednání v případě mimořádných událostí - požár, únik nebezpečné látky

Průřezová témata

- zásady bezpečné práce v laboratoři
- varovné symboly a značky, R-věty, S-věty, jejich význam
- první pomoc při úrazu v laboratoři (popálení, poleptání, pořezání)
- hasící přístroje

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech.
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace během práce na projektech - plánování učiva, stanovení cílů.
Kreativita
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů.
Vlastnosti látek

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


- tělesa, látky
- vlastnosti látek
- změny skupenství

Vlastnosti látek
žák:
- rozliší fyzikální tělesa a látky
- rozliší fyzikální a chemické vlastnosti látek
- rozliší známé látky podle jejich různých vlastností

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání

Přesahy do
Fyzika
8. ročník

Přesahy z
Fyzika
6. ročník

Tématický okruh se raelizuje během práce na projektech
Kreativita
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Komunikace
Realizuje při prezentaci projektů

Změny skupenství látek

Stavba látek

Směsi

Očekávané výstupy
žák:


Směsi
žák:
- rozliší směs a chemickou látku
- rozliší různorodou a stejnorodou směs, uvede příklady z běžného života
- vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek na známých situacích z běžného života
- vypočítá složení roztoků - hmotnostní zlomek rozpuštěné látky a připraví roztok o požadovaném složení

Průřezová témata

Učivo
- směs, chemická látka
- různorodé a stejnorodé směsi (roztoky)
- složky směsi
- složení roztoků, pojmy: složka roztoku, rozpuštěná látka, rozpouštědlo, rozpustnost, koncentrovanější, zředěnější,
nasycený, nenasycený roztok
- hmotnostní zlomek

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Realizování při skupinové práci - rozdělení rolí, rozhodovací dovednosti.
Kreativita
Tématický okruh se raelizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Komunikace
Realizujeme při prezentaci projektu.

Přesahy z
Fyzika
6. ročník
Měření hmotnosti tělesa

Oddělování složek směsi

Očekávané výstupy
žák:


Oddělování složek směsi
žák:
- sestaví jednoduchou filtrační aparaturu a provede filtraci
- popíše jednoduchou destilační aparaturu,vysvětlí princip a provede jednoduchou destilaci
- navrhne oddělování složek směsí v běžném životě

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech
Kreativita

Učivo
- metody oddělování různorodých směsí
- metody oddělování stejnorodých směsí

Přesahy do

Přesahy z

Tématický okruh se raelizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů)
Komunikace
Realizujeme při prezentaci projektu
Kooperace a kompetice
Realizujeme ve skupinové práci - organizování práce ve skupině.
Voda

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Voda
žák:
- zhodnotí význam vody pro život
- rozliší různé druhy vody, uvede příklady jejich výskytu a použití
- zjistí a uvede příklady znečišťování vody v přírodě i domácnosti, navrhne, jak lze omezovat znečišťování vody

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech.
Kreativita
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů)
Komunikace
Realizujeme při společné prezentaci projektu
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
Realizováno v projektu, čistota vody a její ochrana
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Realizováno v projektu, zemědělství a životní prostředí-vztah mezi vodou a
zemědělstvím
Ekosystémy
Realizováno v projektu - Ekosystém, Vodní zdroje - lidské aktivity spojené s
vodním hospodářstvím

- koloběh vody v přírodě
- základní vlastnosti vody
- rozdělení vody podle obsahu minerálních látek a podle nečistot
- výroba pitné vody
- čištění vody
- znečišťování vod

Přesahy do
Fyzika
8. ročník
Změny skupenství látek
Zeměpis
8. ročník
životní prostředí

Přesahy z
Fyzika
8. ročník
Vnitřní energie, teplo

Vzduch

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Vzduch
žák :
- uvede složení vzduchu a dokáže některé složky vzduchu jednoduchými pokusy
- zjistí a uvede příklady znečišťování vzduchu v přírodě - smog a inverze
- navrhne, jak lze omezovat znečišťování vzduchu.

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání

- složení, vlastnosti vzduchu
- čistota ovzduší
- ozónová vrstva

Přesahy do
Zeměpis
8. ročník

Přesahy z
Fyzika
8. ročník

Tématický okruh se raelizuje během práce na projektech.
Kreativita
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
Realizováno v projektu Vzduch- ochrana čistoty vody a ovzduší, ohrožování
ovzdučí a klimatické změny.
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Realizováno v projektu Vzduch - doprava a životní prostředí, ekologická zátěž.

životní prostředí
Výchova ke zdraví
8. ročník
Zdraví a zdravý životní styl

Vnitřní energie, teplo

Částicové složení látek

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Částicové složení látek
žák :
- správně používá pojmy atom, molekula
- používá pojmy chemická látka, chemický prvek, chemická sloučenina ve správných souvislostech
- rozliší chemickou značku a chemický vzorec sloučeniny
- odvodí složení chemické látky ze vzorce chemické sloučeniny

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Realizováno během práce na projektu.
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace během práce na projektech - plánování učiva, stanovení cílů.
Kreativita
Tématický okruh se raelizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).

- atom , stavba atomu (atomové jádro-neutrony, protony, elektronový obal - elektrony, valenční elektrony)
- molekuly
- ionty, vznik kationtů a aniontů z neutrálních atomů
- chemické prvky, chemické sloučeniny
- chemická vazba - vznik(valenční elektrony), druhy vazeb, elektronegativita

Přesahy do
Fyzika
8. ročník
Elektrický náboj, elektrické pole

Přesahy z
Fyzika
6. ročník
Stavba látek

Periodická soustava prvků

Očekávané výstupy
žák:


Učivo
- vybrané názvy a značky chemických prvků
- protonové číslo, zápis protonového čísla
- skupiny a periody, přechodné, nepřechodné prvky, počty valenčních elektronů, počet vrstev elektronovém
obalu

Periodická soustava prvků
žák :
- používá vybrané značky a názvy chemických prvků
- orientuje se v periodické soustavě prvků
- používá pojem chemická vazba ve správných souvislostech
- chemická vazba - vznik (valenční elektrony), druhy vazeb, elektronegativita
- rozpozná vybrané nekovy a kovy, usuzuje na jejich možné vlastnosti podle znalostí o periodické soustavě prvků
- rozliší kovy a nekovy, uvede příklady vlastností a praktického využití vybraných kovů a nekovů
- rozdělení prvků na kovy, nekovy a polokovy

- vybrané nekovy - výskyt v přírodě, vlatnosti, příprava, využití
- vybrané kovy - výskyt v přírodě, vlastnosti, využití, jejich významné slitiny

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace běhom práce na projektech - plánování učiva, stanovení cílů.
Kreativita
Kreativita Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba
portfolií (dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
tématický okruh je realizován v projektu Periodická soustava prvků (vybrané
kovy, nekovy)
Chemická reakce a chemické rovnice

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Chemické reakce a chemické rovnice
žák :
- rozliší výchozí látky a produkty chemické reakce a určí je správně v konkrétních příkladech
- uvede zákon zachování hmotnosti pro chemické reakce
- zapíše jednoduchými chemickými rovnicemi vybrané chemické reakce a provede jejich klasifikaci
- přečte zápis chemické rovnice s užitím názvů chemických látek
- z chemických rovnic vypočítá hmotnost produktu či reaktantu
- aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcích v praxi a dokáže předpovědet jejich
nebezpečný průběh

Průřezová témata

- výchozí látky a produkty
- chemický děj, zákon zachování hmotnosti, vyčíslování jednoduchých chemických rovnic
- klasifikace chemických rovnic
- molární hmotnost, látkové množství, výpočty z chemických rovnic
- faktory ovlivňující rychlost chemické reakce

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech.
Oxidy

Očekávané výstupy
žák:


Oxidy
žák :
- určí oxidační číslo atomů prvků ve sloučeninách a provede správný zápis
- zapíše z názvů vzorce oxidů a obráceně
- u vybraných oxidů zjistí jejich vlastnosti, možnost využití, zaměří se na oxidy škodící životnímu prostředí
(skleníkový efekt)

Učivo
- oxidační číslo
- názvosloví oxidů
- vybrané oxidy, jejich využití, jejich nebezpečí (skleníkový efekt)

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech.
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace během práce na projektech - plánování učiva, stanovení cílů.
Kreativita
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Realizováno v projektu - doprava a životní prostředí, ekologická zátěž.

Přesahy do

Přesahy z

Přírodopis
9. ročník
Nerosty
Zeměpis
8. ročník
životní prostředí

Halogenidy

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


- názvosloví halogenidů, oxidační číslo
- vybrané halogenidy - vlastnosti, použití a význam

Halogenidy
žák :
- určí oxidační číslo atomů prvků ve vybranyých sloučeninách halogenů
- zapíše z názvů vzorce halogenidů a naopak
- zhodnotí vlastnosti, použití a význam chloridu sodného

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech.
Kreativita
Kreativita Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba
portfolií (dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů.
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace během práce na projektech - plánování učiva, stanovení cílů.

Přesahy do

Přesahy z

Přírodopis
9. ročník
Nerosty

Hydroxidy

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


- názvosloví hydroxidů, oxidační číslo
- vlastnosti a použití vybraných hydroxidů
- bezpečnost práce

Hydroxidy
žák :
- zapíše z názvů hydroxidů vzorce a ze vzorců jejich názvy
- odvodí vlastnosti a použití vybraných hydroxidů
- posoudí vliv vybraných hydroxidů ( v odpadech) na životní prostředí.

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Přesahy do
Zeměpis

Přesahy z

Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech.
Kreativita
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů.
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace během práce na projektech - plánování učiva, stanovení cílů.

8. ročník
životní prostředí
Výchova ke zdraví
8. ročník
Zdraví a zdravý životní styl

Kyseliny, pH

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Kyseliny, pH
žák :
- zapíše z názvu kyselin vzorec a ze vzorce jejich názvy
- porovná vlatnosti a použití vybraných kyselin
- rozliší kyselé a zásadité roztoky pomocí indikátorů pH a změří pH roztoku univerzálním indikátorovým
papírkem
- posoudí vliv vybraných kyselin na životní protředí, vysvětlí vznik kyselých dešťů, jejich vliv na životní
prostředí,uvede příklady opatření

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech.
Kreativita
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů.
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace během práce na projektech - plánování učiva, stanovení cílů.

- názvosloví kyselin bezkyslíkatých a kyslíkatých
- pH, indikátory pH
- vlastnosti a použit vybraných kyselin
- zásady bezpečnosti při manipulaci s kyselinami
- kyselé deště

Přesahy do

Přesahy z

Zeměpis
9. ročník
příroda
Zeměpis
9. ročník
vybrané oblasti státu

9. ročník

Denisa Džisová, 2 týdně, P
Soli a neutralizace

Očekávané výstupy
žák:


Soli a neutralizace
žák:
- rozliší, které látky patří mezi soli
- zapíše z názvů solí vzorce a ze vzorců jejich názvy
- vysvětlí podstatu neutralizace
- provede zápis jednoduché neutralizace chemickou rovnicí
- uvede příklady neutralizace v praxi

Učivo
- vznik solí, názvosloví
- podstata a zápis neutralizace
- přehled významných solí ,využítí, škodlivost
- tvrdá a měkká voda

- uvede příklady využití solí z běžného života (hnojiva,stavební materiály), zhodnotí jejich možné škodlivé účinky
na životní prostředí

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech.
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace během práce na projektech - plánování učiva, stanovení cílů.
Kreativita
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů.
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Realizování při skupinové práci - rozdělení rolí, rozhodovací dovednosti.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
Soli - hnojení, prací prostředky - znečišťování vodních zdrojů
Ekosystémy
Realizováno v projektu Soli - lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím.
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Realizováno v projektu Soli - hnojení a jeho vliv na životní prostředí, čištění
odpadních vod.
Vztah člověka k prostředí
Realizováno v projektu Soli - čištění odpadních vod, životní styl, spotřeba věcí,
prací prostředky.

Přesahy do
Přírodopis
9. ročník
Nerosty

Přesahy z
Zeměpis
8. ročník
hospodářský zeměpis

Redoxní reakce

Očekávané výstupy
žák:


Redoxní reakce
žák:
- vysvětlí pojmy oxidace a redukce
- dokáže ze zadané rovnice určit a poznat, zda patří mezi redoxní rovnice

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech.
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace během práce na projektech - plánování učiva, stanovení cílů.
Kreativita
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů.

Učivo
- oxidace, redukce
- řada reaktivity kovů

Přesahy do

Přesahy z

Uhlovodíky

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


- alkany, alkeny, alkyny, areny
- uhlí, ropa, zemní plyn
- fosilní, vyráběná paliva
- obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie

Uhlovodíky
žák:
- rozliší anorganické a organické sloučeniny
- rozezná nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich vzorce, vlastnosti, zdroje a využití
- vyhledá a uvede příklady produktů průmyslového zpacování uhlí, ropy a zemního plynu
- zhodnotí z hlediska ekologie užívání fosilních paliv a vyráběných paliv
- rozliší obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů.
Kreativita
Realizace během práce na projektech - plánování učiva, stanovení cílů.
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace během práce na projektech - plánování učiva, stanovení cílů.
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se realizuje během práce na projektech.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
Realizováno v projektu Zdroje uhlovodíků - obnovitelné a neobnovitelné zdroje,
jejich vyčerpatelnost.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Realizace v projektu Zdroje uhlovodíků - ropné havárie (chápání podstaty
mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel).

Přesahy do
Přírodopis
9. ročník
Usazené horniny
Zeměpis
9. ročník
hospodářství státu

Přesahy z
Přírodopis
9. ročník
Usazené horniny
Zeměpis
8. ročník
hospodářský zeměpis

Deriváty uhlovodíků

Očekávané výstupy
žák:


Deriváty uhlovodíků
žák:
- rozezná uhlovodíky od derivátů uhlovodíků
- na příkladech derivátů rozliší uhlovodíkový zbytek a charakteristickou (funkční) skupinu
- rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, zapíše jejich vzorce, uvede jejich zdroje, vlastnosti a využití
- uvede a zapíše výchozí látky a produkty esterifikace, rozpozná esterifikaci mezi ostatními typy chemických
reakcí

Učivo
- uhlovodíkový zbytek, charakteristická skupina
- halogenové deriváty
- alkoholy
- fenoly
- aldehydy a ketony
- karboxylové kyseliny
- estery, esterifikace

Průřezová témata

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů.
Kreativita
Tématický okruh se raelizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace během práce na projektech - plánování učiva, stanovení cílů.
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Realizování při skupinové práci - rozdělení rolí, rozhodovací dovednosti
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se raelizuje během práce na projektech
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
Halogenderiváty - freony, ozonosféra.

Přesahy z
Přírodopis
8. ročník
Řídící soustava
Výchova ke zdraví
8. ročník
Zdraví a zdravý životní styl

Přírodní látky

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Přírodní látky
žák:
- rozliší sacharidy, tuky, bílkoviny, uvede příklady zdrojů těchto látek, též vitamínů, a význam pro člověka a
zdůvodní jejich začlenění do stravy člověka
- orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy, dýchání (zaměřeno na význam sacharidů)
- uvede podmínky pro průběh fotosyntézy a její význam pro život na Zemi
- v souvislosti s dýcháním se orientuje v koncových produktech biochemického zpracování sacharidů, tuků a
bílkovin
- posoudí vhodný obsah tuků ve stravě člověka
- slovně vyjádří složení mýdel, objasní výhody a nevýhody používání mýdel a saponátů v domácnostech

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se raelizuje během práce na projektech.
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Realizování při skupinové práci - rozdělení rolí, rozhodovací dovednosti.
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace během práce na projektech - plánování učiva, stanovení cílů.
Kreativita
Tématický okruh se raelizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).

- sacharidy, fotosyntéza, dýchání
- tuky, detergenty
- bílkoviny
- vitamíny

Přesahy do

Přesahy z
Přírodopis
8. ročník
Trávicí soustava
Výchova ke zdraví
8. ročník
Zdraví a zdravý životní styl

Komunikace
Realizace při prezentaci projektů.
Chemie a společnost

Očekávané výstupy
žák:


Chemie a společnost
žák:
- uvede příklady prvotních a druhotných surovin pro vybrané chemické výroby, zhodnotí je z hlediska
udržitelného rozvoje
- u vybraných chemický látek uvede jejich význam, využití, posoudí jejich vliv na zdraví člověka a na životní
prostředí
- dokáže teoreticky aplikovat znalosti o principech hašení požárů

Průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
odpady, druhotné suroviny
Vztah člověka k prostředí
Chemie a společnost - čištění odpadních vod, životní styl, spotřeba věcí, prací
prostředky.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
Realizace při prezentaci projektů.
Kreativita
Tématický okruh se raelizuje během práce na projektech - tvorba portfolií
(dotahovat nápady do konce, pružnost nápadů).
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace během práce na projektech - plánování učiva, stanovení cílů.
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Realizování při skupinové práci - rozdělení rolí, rozhodovací dovednosti.
Rozvoj schopností poznávání
Tématický okruh se raelizuje během práce na projektech.

Učivo
- chemické výroby
- plasty
- hnojiva
- hořlaviny

Přesahy do

Přesahy z
Zeměpis
8. ročník
životní prostředí

Fyzika
Charakteristika předmětu
Charakteristika vyučovacího předmětu FYZIKA.
Obsahové vymezení
Vyučovací předmět FYZIKA je součástí vzdělávací oblasti ČLOVĚK A PŘÍRODA.
Ve výuce se žáci postupně seznámí s výsledky fyzikálních bádání, které generace fyziků předali lidské společnosti a tím podstatně změnily náš život. Naučí se správně odpovídat na otázky PROČ a JAK, především praktickým zkoumáním
fyzikálních dějů kolem nás. Svým činnostním a badatelským charakterem výuky žáci hlouběji porozumí zákonitostem přírodních procesů.
FYZIKA je mezioborově úzce napojena na CHEMII, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS a zejména na aplikaci MATEMATIKY, v praktických početních fyzikálních úlohách, rozvíjí logické myšlení žáků a spojení vědy s praktickým životem.
V průběhu výuky se žáci budou vzdělávat v okruzích:
Látky a tělesa
Pohyb těles, síly

Mechanické vlastnosti tekutin
Energie
Zvukové děje
Elektromagnetické a světelné děje
Vesmír
Současně budou i ve FYZICE rozvíjeny od 6. až do 9. ročníku postupně i další oblasti výchovy žáků v průřezových tématech, která prolínají všemi vyučovacími předměty.
Průřezové téma - Výchova demokratického občana 8. a 9. ročník ročník
- Objevujeme Evropu a Svět
- Jsme evropané
Průřezové téma - Mediální výchova v 9. ročníku
- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
- Fungování a vliv médií ve společnosti
Průřezové téma - Výchova k myšlení v globálních souvislostech v 9. ročníku
- Objevujeme Evropu a Svět
- Jsme evropané
Průřezové téma - Enviromentální výchova v 7. ,8. a 9. ročník ročníku
- Základní podmínky života
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- Vztah člověka a prostředí

Časové vymezení
Vyučovací předmět FYZIKA se vyučuje v šestém ročníku v časové dotaci 1 hodiny týdně, v sedmém, osmém a devátém ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně.
Organizační vymezení
Základní formou výuky FYZIKY je vyučovací hodina.
Výuka probíhá zpravidla ve specializované pracovně fyziky.
Ve výuce v pracovně převažují praktická a laboratorní cvičení.
Tato pracovna je moderně vybavena pomůckami pro samostatnou či skupinovou experimentální práci žáků. Je vybavena moderní audiovizuální technikou, včetně připojení k Internetu. Umožňuje žákům, pomocí praktických fyzikálních
pomůcek modelovat jednoduché fyzikální děje, spolehlivě je pozorovat, experimentovat a měřit pozorované fyzikální jevy.
Jsou tak vytvořeny dobré podmínky učit se zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky Jak? Proč? Co se stane, jestliže? a hledat na ně odpovědi. Vysvětlovat pozorované jevy a hledat na ně
odpovědi. Hledat a řešit poznávací nebo praktické problémy.
Výsledkem je nejenom lidská vzdělanost, ale také připravenost pro praktický život a další vzdělávání.
Žáci se zvýšeným zájmem o fyziku se mohou účastnit Fyzikální olympiády.

Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované ve vyučovacím předmětu FYZIKA.
Ve vyučování FYZIKY je hlavní metodou práce pozorování a popsání děje na základě praktických pokusů. Vědomosti, dovednosti a návyky přispívají k získání klíčových kompetencí žáka.
Kompetence k učení využíváme tradičních, základních pozorovacích metod, při pokusech založených na individuální a skupinové práci s pomůckami.
tyto metody modernizujeme používáním internetu, audiovizuální techniky, počítačů a interaktivní tabule v řešení problému.
stálou součástí vyučování fyziky je upevňování návyků systému učení procvičováním, jeho prověření v praktickém užití zejména ve spojení s matematikou.
vedeme žáky k systémovým návykům při učení, při práci s učebnicí, literaturou a v samostatné tvořivé práci v prezentaci zjištěných závěrů.

Kompetence k řešení problémů Modelujeme fyzikální děje tak, aby zjištěné příčiny a odlišnosti vedly ke hledání řešení problémů a stanovení závěrů.
Vyhledáváme informace,zejména měřením fyzikálních veličin, které umožňují nalézt řešení, které zjednoduší a upevní pochopení jevu.
Volíme úkoly zadání tak, aby žák byl schopen samostatné práce a stanovil logické, matematické a obecně platné závěry.
Vedeme ke zobecnění zjištěných závěrů pro praktický život, posilujeme schopnost zodpovědnosti za své rozhodnutí.
Kompetence komunikativní Vytváříme a posilujeme schopnost formulovat a popsat fyzikální jev, diskutovat a vyjádřit závěry logickou úvahou.
Rozvíjíme schopnost využívat komunikační prostředky k utváření názoru a spolupráce při řešení fyzikálních problémů.
Vedeme žáky k vytváření návyků, jak využívat informační a komunikační prostředky k prezentaci své vlastní práce.
Zobecňujeme z fyziky získané komunikativní dovednosti, k vytváření vztahů kvalitní spolupráce ve třídě, skupině i společnosti.
Kompetence sociální a personální Učíme základům týmové práce, zejména dělby práce při pokusech ve skupině.
Upevňujeme správné mezilidské vztahy tak, aby směřovaly k posílení spolupráce mezi spolužáky, ale i s učitelem.
Zaměřujeme se na efektivitu řešení fyzikálního úkolu žákem i skupinou,rozvíjíme schopnost předávání zkušeností.
Podporujeme úspěšnost žáka ve studijních výsledcích, získávání sebedůvěry, sebehodnocení a uspokojení ze získaných vědomostí a dovedností.
Kompetence občanské Vedeme k odpovědné práci, která formuje povahové vlastnosti, zejména při jednání s druhými lidmi.
Vytváříme vědomí souladu mezi přírodními zákony a společenskými zákony, zejména upevňujeme odpovědné postoje k druhým lidem.
Seznamujeme a připravujeme žáky prakticky k Ochraně člověka před mimořádnými událostmi (OČMU).
Upevňujeme návyky dodržování zásad v jednání lidí, aby využívání vědecko technických vymožeností vedly člověka k ochraně životního prostředí, zdraví a trvalého života.
Kompetence pracovní Prostřednictvím praktických činností rozvíjíme schopnost organizace práce při dodržení návyků hygieny a bezpečnosti při práci.
Rozvíjíme technické myšlení , manuální zručnost a schopnost aplikace vědomostí a dovedností v samostatné tvořivé práci při řešení fyzikálních úkolů.
Seznamujeme žáky se současnými novinkami v oblasti fyziky a její aplikace v technice , připravujeme a motivujeme je pro orientaci ve volbě dalšího vzdělávání a profesního zaměření.
Vedeme žáky k uplatňování racionálního myšlení, k uvážlivému rozhodování tak, aby pochopili podstatu, cíl a riziko podnikání zejména v technických oborech.
Specifické hodnocení:
1. Laboratorní práce
- sestavení protokolu
- vyplnění protokolu
- závěry
Hodnocení laboratorní práce
sestavení protokolu 15 bodů
vyplnění protokolu 45 bodů
závěry 20 bodů
Celkové hodnocení:
80 - 70 bodů 1
69 - 55 bodů 2
54 - 40 bodů 3
39 - 20 bodů 4
2.. Testy
testy budou bodovány
Celkové hodnocení testů:
100% - 85% 1
84% - 70% 2

69% - 50% 3
49% - 20% 4
3.Samostatné tvořivé práce,
referáty.
budou bodovány
Celkové hodnocení prací:
100% - 85% 1
84% - 70% 2

Průřezová témata pokrývaná předmětem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Kooperace a kompetice
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Vnímání autora mediálních sdělení
Tvorba mediálního sdělení
6. ročník

Mgr. Václav Hlinka, 1 týdně, P
Stavba látek

Očekávané výstupy
žák:


Stavba látek
žák:
- rozliší na příkladech tělesa podle skupenství látek
- předvede příklady základních vlastností látek pevných, kapalných a plynných látek
- uvede příklady stavby pevných, kapalných a plynných látek
- objasní princip pronikání částic - difuzi.uvede příklady

Učivo
tělesa a látky
vlastnosti látek podle skupenství
částicová stavba látek
atomy a molekuly

- rozliší atom od molekuly
- objasní vznik látek sloučením atomů a molekul

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Cvičení pozornosti a soustředění, dovedností zapamatování
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu
Komunikace
cvičení pozorování a aktivního naslouchání

Přesahy do
Chemie
8. ročník
Vlastnosti látek
Chemie
8. ročník
Částicové složení látek
Fyzika
8. ročník
Elektrický proud
Fyzika
9. ročník
Vedení el. proudu v polovodičích
Fyzika
9. ročník
Jaderná energie

Přesahy z
Přírodopis
6. ročník
Ekosystém rybník
Fyzika
8. ročník
Elektrický náboj, elektrické pole

Měření délky

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


fyzikální veličina délka
jednotky délky
délková měřidla
praktické měření délky s odchylkou

Měření délky
žák:
- zapíše délku jako veličinu zkratkou-značkou
- používá správně základní délková měřidla
- převádí díly a násobky jednotky m
- změří správně délku, určí odchylku měření

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
Práce s pracovními listy při práci ve skupině
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Práce s problémovými úlohami v projektu
Rozvoj schopností poznávání
Práce s pracovními listy v projektu

Přesahy do
Fyzika
8. ročník
Práce a výkon

Přesahy z
Matematika
6. ročník
Desetinná čísla

Měření teploty těles

Očekávané výstupy
žák:


Měření teploty těles
žák:
- rozliší a vysvětlí princip délkové roztažnosti pevných, kapalných a plynných látek
- uvede příklady délkové a objemové roztažnosti na příkladech z praktického života
- zná princip kapalinového teploměru s Celsiovou stupnicí
- zná a používá značku- zkratku veličiny a jednotku teploty ve stupních Celsia

Učivo
změny délky při zahřívání těles
fyzikální veličina teplota
teploměry- Celsiův
jednotky teploty
praktické měření teploty těles

- změří teplotu pomocí teploměru a stanoví odchylku měření
- aplikuje zásady měření teploměrem v praxi pomocí základních druhů teploměrů

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Práce s pracovními listy v projektu
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Práce s problémovými úlohami v projektu
Kreativita
Práce s pracovními listy v projektu
Komunikace
Práce s pracovními listy při práci ve skupině

Přesahy do
Matematika
7. ročník
Celá čísla, racionální čísla

Přesahy z
Fyzika
8. ročník
Vnitřní energie, teplo

Měření času

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Měření času
žák:
- používá označení veličiny - zkratku
- používá základní jednotky času - sekunda, hodina a umí je správně vzájemně převádět
- změří čas pomocí stopek a určí odchylku měření

Průřezová témata

fyzikální veličina čas
jednotky času a jejich převody
praktické cvičení měření času

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Práce s pracovními listy v projektu
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Práce s problémovými úlohami v projektu
Kreativita
Práce s pracovními listy v projektu
Komunikace
Práce s pracovními listy při práci ve skupině

Přesahy z
Matematika
6. ročník
Desetinná čísla
Anglický jazyk
6. ročník
Poslech s porozuměním

Měření hmotnosti tělesa

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Měření hmotnosti tělesa
žák:
- objasní svými slovy co se rozumí hmotností tělesa. Zná a používá označení-zkratku veličiny
- používá správně díly a násobky jednotky kg a umí je převádět
- určí hmotnost tělesa na laboratorních vahách a stanoví odchylku měření

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Práce s pracovními listy v projektu
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

fyzikální veličina hmotnost tělesa
jednotky hmotnosti a jejich převody
měření hmotnosti pevných a kapalných těles
praktická cvičení vážení

Přesahy do
Chemie
8. ročník
Směsi

Přesahy z
Matematika
6. ročník
Desetinná čísla

Práce s problémovými úlohami v projektu
Kreativita
Práce s pracovními listy v projektu
Komunikace
Práce s pracovními listy při práci ve skupině
Měření objemu

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Měření objemu tělesa
žák:
- objasní svými slovy co znamená objem tělesa a používá zkratku veličiny
- používá základní jednotky objemu -cm, dm, m krychlový, mezi sebou je převádí
- určí objem krychle a kvádru pomocí naměřených délkových rozměrů
- určí objem kapalného tělesa pomocí odměrného válce a určí odchylku měření
- používá správně objemové jednotky kapalin - litr, mililitr a umí je mezi sebou převádět
- určí objem pevného tělesa pomocí odměrného válce

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Práce s pracovními listy v projektu
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Práce s problémovými úlohami v projektu
Kreativita
Práce s pracovními listy v projektu
Komunikace
Práce s pracovními listy při práci ve skupině

fyzikální veličina objem
jednotky objemu a jejich převody
praktické měření objemu kapalin
praktické měření objemu pevných těles

Přesahy do
Svět práce
8. ročník
Příprava pokrmů

Přesahy z
Matematika
6. ročník
Desetinná čísla
Matematika
6. ročník
Objem a povrch kvádru a krychle

Hustota

Očekávané výstupy
žák:


Hustota
žák:
- objasní svými slovy rozdíl mezi hmotností a hustotou, zná a používá zkratku hustoty
- objasní svými slovy určení hustoty pomocí hmotnosti a objemu tělesa, zná vzorec
- používá správně jednotky hustoty a umí je mezi sebou převádět
- vyhledá hustoty látek v tabulkách.Hustotu vody si pamatuje
- zapíše příklad pomocí zkratek fyz. veličin a určí hustotu výpočtem
- určí výpočtem hmotnost tělesa pomocí hustoty, řeší jednoduché praktické příklady
- používá správné postupy a znalosti při praktickém laboratorním cvičení, vypracuje jednoduchý záznam a
závěry ze cvičení

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Práce s pracovními listy v projektu
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Práce s problémovými úlohami v projektu

Učivo
fyzikální veličina hustota
jednotky hustoty a jejich převody
výpočet hustoty z naměřených hodnot
výpočet hmotnosti pomocí hustoty, z naměřených hodnot
praktická cvičení užití hustoty v praxi

Přesahy do

Přesahy z
Matematika
6. ročník
Desetinná čísla

Kreativita
Práce s pracovními listy v projektu
Komunikace
Práce s pracovními listy při práci ve skupině
Klíčové kompetence
Kompetence k učení


Vyhledává a třídí informace
Dokáže pracovat s odbornou literaturou, umí rozpoznat důležité myšlenky.



Operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly
Používá správné odborné názvosloví, znaky a symboly v daném oboru přiměřené věku a individuálním možnostem. Dokáže jejich význam vysvětlit.



Samostatně pozoruje
Úměrně věku popíše pozorovaný jev, najde postatné znaky. Umí se zeptat na nejasnosti.



Samostatně experimentuje
Při experimentování dodržuje stanovené postupy a BOZP. V případě nejasností se řídí radou učitele.



Porovnává získané výsledky
Dokáže vyvodit závěry, dokáže přijmout i poskytnout informace, získané výsledky zapisuje.

Kompetence k řešení problémů


Využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů
Přenáší získaná řešení na obdobné problémy, vyvodí obecné závěry a ověřuje postupy řešení problému.



Nenechá se odradit případným nezdarem při řešení problémů
Vytrvale hledá jiné úspěšnější možnosti řešení, rozšiřuje si dosavadní vědomosti.



Vyhledává informace vhodné k řešení problému
Vyhledává informace s pomocí dospělého, samostatně i pomocí literatury a internetu, třídí informace na podstatné a nepodstatné.



Samostatně řeší problémy
Využívá získaných vědomostí a zvládnutých postupů řešení.

Kompetence komunikativní


Formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu Žák - zapíše souvisle, úhledně a čitelně svoje myšlenky - zapíše výstižně pracovní postupy a pozorování - dovede zapsat svoje myšlenky sémanticky a lexikálně správně - zápis člení do odstavců - umí souvisle vypravovat ( dějová
posloupnost ), používat adekvátní výrazy - moduluje hlas - umí používat v mluveném projevu pauzy, mluví přiměřeně rychle, dodržuje přízvuk, intonaci - mluví věcně správně



Naslouchá promluvám druhých lidí, vhodně na ně reaguje
Žák - umí zreprodukovat slyšené přesně, výstižně, věcně - zapíše si poznámky



Porozumí promluvám druhých lidí, vhodně na ně reaguje
Žák - reaguje na nonverbální projevy - klade ozázky, odpovídá - vykonává úkol - zapamatuje si a reprodukuje slyšené



Účinně se zapojuje do diskuse
Žák - umí vyjádřit svůj názor - zvolí vhodná slova - zformuluje jinak, umí vysvětlit - umí mluvit věcně, k tématu



Rozumí různým typům textů a záznamů - umí číst
Žák umí - číst s porozuměním nahlas i potichu - modulovat hlas - citovat, najít citaci - posoudití úplnost textu - posoudit pravdivost - posoudit reálnost - opravit, vyhledat, najít - pravopisnou správnost slov



Rozumí obrazovým materiálům, běžně užívaným gestům, zvukům a jiným informačním a komunikačním prostředkům
Žák -vyjádří a zaznamená svoje myšlenky v časové a dějové posloupnosti -vyjádří se výstižně lexikálně i sémanticky -dovede najít a opravit chyby -umí členit text do odstavců



Přemýšlí o textech aj. materiálech a reaguje na ně
Žák - vyhledá hlavní myšlenky - posoudí reálnost ( pohádka, sci-fi, naučný text ) - zreprodukuje hlavní myšlenku textu - dokáže říci svůj názor

Kompetence pracovní


Zachází podle pokynů vyučujícího s nástroji, nářadím a ostatními pomůckami
Zachází podle pokynů vyučujícího s nástroji, nářadím a ostatními pomůckami. Zná a dodržuje zásady správného používání nástrojů, nářadí a pomůcek se kterými byl seznámen a dokáže tyto zásady reprodukovat. Pracuje s těmito
předměty tak, aby nikomu neudělal újmu na zdraví nebo na osobních věcech.



Dodržuje stanovené řády
Respektuje stanovené řády, zná je a má osvojené chování v režimových momentech.



Řídí se pokyny vyučujících a zaměstnanců školy
Řídí se pokyny vyučujících a zaměstnanců školy. Respektuje pokyny zaměstnanců školy a řídí se jimi . V případě nepochopení se dokáže zeptat vhodnou formou.



Pracuje podle zadání
Umí vypracovat úkol podle zadání, které je přiměřené věku žáka a jeho individuálním schopnostem.



Využívá a dodržuje stanovené postupy práce
Při práci se řídí stanoveným postupem, jehož zadání odpovídá věkovým zvlátnostem žáka.



Umí zhodnotit výsledek své práce
.Umí vystihnout klady a případné nedostatky své práce.

7. ročník

Mgr. Václav Hlinka, 1+1 týdně, P
Klid a pohyb tělesa

Očekávané výstupy
žák:


Pohyb tělesa
-Rozliší přímočarý a křivočarý pohyb, uvede příklady pohybů.
-Vysvětlí co se rozumí dráhou pohybu, zná označení veličiny zkratkou.
-Rozliší pokusem rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb, uvede příklady.
-Objasní slovně rychlost rovnoměrného pohybu, sestaví vzorec.
-Řeší, z naměřených hodnot, praktické příklady rov. pohybu výpočtem.
-Realizuje správné postupy a vědomosti při zpracování projektuí, vypracuje záznam a závěry ze cvičení.
-Určí dráhu RP pomocí změřeného času a dráhy pohybu.
-Vyhledá a použije údaje z grafu pro určení rovnoměrného pohybu.
-Určí průměrnou a okamžitou rychlost nerovnoměrného pohybu a zná praktické užití.

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
Kooperace a kompetice
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Učivo
Klid a pohyb tělesa,
trajektorie
praktické určení rychlosti rovnoměrného pohybu,
dráha rovnoměrného pohybu,
průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu,
praktické lab. cvičení-určení průměrné rychlosti.

Přesahy do

Přesahy z
Matematika
6. ročník
Desetinná čísla

Diskuzí o dopravě při řešení projektu
Síla, skládání sil

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Síla. Skládání sil
- Vysvětlí působení gravitační síly pomocí gravitačního zákona a zobecní ho.
- Určí sílu změřením siloměrem a graficky jí znázorní.
- Složí sily stejného a opačného směru. Řeší praktické příklady matematicky i graficky.
- Určí prakticky těžiště tenkého tělesa. Předvede praktické důsledky práce s těžištěm.
- Předvede že silové působení těles je vzájemné.
- Předvede závislost působení gravitační síly na hmotnosti tělesa.
- Určí pomocí olovnice svislý směr a prakticky jí používá.
- Vyjádří jednotkou síly velikost gravitační síly do 1 kg hmotnosti tělesa.
- Změří velikost síly siloměrem.

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
Kreativita
Navrhování vlastních řešení u problémových otázek projektu
Komunikace
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
Kooperace a kompetice
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu

Síla a její měření,
gravitační zákon,
jednotky síly,
měření siloměrem,
praktické skládání sil souhlasného směru,
praktické skládání sil opačného směru,
rovnováha dvou sil a její praktické užití,
těžiště tělesa a jeho praktické určení,
praktické aplikace polohy těžiště tělesa.
vzájemné působení těles, síla

Přesahy do

Přesahy z

Fyzika
8. ročník
Práce a výkon

Posuvné účinky síly, pohybové zákony

Očekávané výstupy
žák:


Učivo

Newtonovy pohybové zákony,
Pohybové zákony
I.p.z. - účinky síly na těleso,
- Vysvětlí brzdné a posuvné účinky síly na těleso (I. Pohybový zákon).Demonstruje účinky na praktických
II.p.z.- setrvačnosti,
příkladech.
III.p.z. - vzájemného působení dvou těles,
- Předvede pokusem praktické důsledky Zákona setrvačnosti (II. pohybový zákon), uvede příklady.
- Předvede pokusem praktické důsledky působení Zákona vzájemného působení dvou těles (III.Pohybový zákon Akce a reakce), uvede příklady.

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
Kooperace a kompetice
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

Přesahy do

Přesahy z

Otáčivé účinky síly

Očekávané výstupy
žák:


Otáčivé účinky síly
- Objasní svými slovy otáčivé účinky síly jako působení momentu síly.
- Uvede příklady rovnoramenné a nerovnoramenné páky.
- Vysvětlí a zapíše vztah pro rovnováhu na páce pomocí momentu síly.
- Řeší praktické úkoly výpočtem a stanoví závěry při laboratorním cvičení.
- Vyjádří podmínku pro rovnováhu na kladce pevné.
- Předvede pokusem výhody kladky pevné, volné pro praktické užití.

Průřezová témata

Učivo
Otáčivé působení síly- moment síly,
páka a její rovnovážná poloha,
praktické užití páky,
výpočty pomocí momentů sil,
rovnováha na kladkách (jednoduché stroje),
laboratorní cvičení Rovnováha na páce.

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
Kreativita
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
Kooperace a kompetice
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
Deformační účinky síly

Očekávané výstupy
žák:




Učivo

Tlaková síla,
Deformační účinky síly
tlak a jeho praktické určení,
- Předvede pokusem a objasní slovně posuvné, otáčivé a deformační účinky síly.
tlak v praxi.
- Uvede praktické příklady působení těchto sil.
Tlaková síla. Tlak
- Objasní svými slovy vznik tlakové síly.
- Vysvětlí a předvede jak vzniká tlak a jak závisí na obsahu styčné plochy. Sestaví vzorec. Zná označení a zkratku
veličiny.
- Používá správně jednotky pro tlak a umí převádět její násobky.
- Řeší jednoduché příklady z praxe na tlak výpočtem .

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
Kreativita
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
Komunikace
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
Kooperace a kompetice
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
Tření

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Třecí síla,
praktické určení třecí síly- druhy tření,
užitečné a neužitečné tření v praxi

Tření
- Vysvětlí působení třecí síly jako síly brzdné.
- Demonstruje na příkladech závislost třecí síly na tlakové síle.
- Demonstruje na příkladech závislost třecí síly na drsnosti povrchu styčné plochy.
- Změří velikost třecí síly siloměrem u smykového i valivého tření.
- Uvede příklady praktického užití tření smykového a tření valivého, kdy je užitečné, nebo neužitečné.

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
Kreativita
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
Kooperace a kompetice
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
Mechanické vlastnosti kapalin

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Mechanické vlastnosti kapalin
- Aplikuje poznatky vlastností kapalin na tlak v kapalinách.
- Předvede a vysvětlí na příkladech působení Pascalova zákona.
- Demonstruje na příkladech princip hydraulického zařízení.
- Zapíše správně příklad hydraulického lisu a řeší ho výpočtem.
- Vysvětlí důsledky působení gravitační síly na kapalinu.
- Určí velikost hydrostatické tlakové síly výpočtem jednoduchých praktických příkladů.
- Řeší pomocí hydrostatické tlakové síly příklady na hydrostatický tlak a jeho závislost na hustotě a hloubce
kapaliny.
- Zná praktické příklady působení gravitační síly na kapalinu.
- Demonstruje a vysvětlí vznik vztlakové síly na těleso v kapalině.
- Uvede svými slovy Archimedův zákon (historicky), vyjádří vzorcem velikost vztlakové síly.
- Určí velikost vztlakové síly změřením veličin, sestaví rovnici a řeší jednoduché příklady.
- Aplikuje vědomosti a dovednosti při zpracování projektu a stanoví závěry.
- Vysvětlí a demonstruje plování, potápění a vznášení stejnorodých těles.
- Vysvětlí a demonstruje plování nestejnorodých těles a praktické užití tohoto jevu na příkladech.

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu a řešení problémových úloh.
Kreativita
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
Komunikace
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
Kooperace a kompetice
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu

Pascalův zákon,
hydraulická zařízení,
hydrostatická tlaková síla,
hydrostatický tlak v praxi,
vztlaková síla.
Archimedův zákon,
praktické ověření plování těles stejnorodých, a nestejnorodých,
praktické lab.cvičení užití vztlakové síly.

Přesahy do

Přesahy z

Mechanické vlastnosti plynů

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Mechanické vlastnosti plynů
- Aplikuje poznatky z tlaku v kapalinách na plyny. Řeší praktické důsledky v atmosféře.
- Vysvětlí jak byl změřen atmosférický tlak, používá hodnotu velikosti normálního atmosférického tlaku.
- Vyhledá v tabulkách hodnoty at. tlaku v závislosti na nadmořské výšce.
- Uvede příklady tlaku plynu v uzavřené nádobě, včetně zásad ochrany před nebezpečím výbuchu.(OČMU)

Průřezová témata

Atmosféra Země, atmosférický tlak,
měření atmosférického tlaku,
Archimedův zákon v plynech,
tlak plynů v uzavřené nádobě,
OČMU- nebezpečí výbuchu a a jak se chránit před jeho účinky.

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
Komunikace
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
Kooperace a kompetice
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
Atmosférický tlak - jeho důležitost pro život součástí projektu
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Výuka součástí projektu, nebezpečí tlakových nádob
Přímočaré šíření světla

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Přímočaré šíření světla
-Uvede základní jevy související s šířením světla.
-Vysvětlí na příkladech přírodní úkazy založené na přímočarém šíření světla.
-Uvede příklady užití světelných jevů a zákonitostí v praktickém užití v technice i v běžném životě.

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
Kreativita
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu

Světelné zdroje,
světlo a jeho šíření,
stín, polostín,
fáze Měsíce, zatmění Slunce a Měsíce.

Přesahy do
Fyzika
9. ročník
Využití světla a záření

Přesahy z
Fyzika
9. ročník
Využití světla a záření

Odraz světla, zobrazení zrcadly

Očekávané výstupy
žák:


Odraz světla, zrcadla.
-Vysvětlí princip odrazu světla pomocí paprsku, na příkladech umí vysvětlit a demonstrovat princip Zákona
odrazu.

Učivo
Odraz světla,zákon odrazu,
praktické ověření vzniku obrazu na rovinném zrcadle,
praktiké ověření vzniku obrazu na kulových zrcadlech,
praktické užití zrcadel.

- Objasní vznik obrazu v rovinném zrcadle a provede paprskovou konstrukci obrazu .
- Vysvětlí na příkladech přírodní úkazy vzniklé na principu zákona odrazu.
- Objasní pokusem použití kulových zrcadel v praktickém užití.

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
Kreativita
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
8. ročník

Mgr. Václav Hlinka, 2 týdně, P
Práce a výkon

Očekávané výstupy
žák:


Mechanická práce a výkon
-Vysvětlí pomocí praktického příkladu, fyzikální podstatu mechanické práce a mechanického výkonu, jako
důsledku působící síly při pohybu tělesa.
-Řeší jednoduché příklady z praxe na základě vztahů mezi výkonem, vykonanou prací a časem.
-Řeší praktické příklady laboratorních pokusů, zobecňuje závěry.

Průřezová témata

Učivo
Práce při přemístění tělesa,
práce na kladce a na jednoduchých strojích,
praktické určení výkonu,jednotky a převody,
výpočet práce z výkonu a času,
účinnost.

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
Kooperace a kompetice
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu

Přesahy z
Fyzika
6. ročník
Měření délky
Fyzika
7. ročník
Síla, skládání sil

Pohybová a polohová energie

Očekávané výstupy
žák:


Pohybová a polohová energie
-Vysvětlí a předvede vznik pohybové a polohové energie na základě konání mechanické práce
-Řeší praktické příklady pohybové a polohové energie
-Vysvětlí princip přeměny jednoho druhu energie na jiný. Uvede příklady přeměny.

Průřezová témata

Učivo
Pohybová energie tělesa,
polohová energie tělesa,
vzájemná přeměna energie tělesa (zákon o zachování energie).

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
Kooperace a kompetice
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
Vnitřní energie, teplo

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Částicová stavba látek,
vnitřní energie-teplo,
měrná tepelná kapacita a její praktické ověření,
tepelná výměna,
praktické určení tepla při tepelné výměně,
praktické laboratorní cvičení určení tepla při tepelné výměně,
tepelná výměna prouděním,
tepelná výměna zářením.
Obnovitelné zdroje energie tepla - - průřezové tema.

Vnitřní energie, teplo
-Vysvětlí na příkladech teplo jako vnitřní energii tělesa.
-Vysvětlí pomocí částicové stavby látek teplotu tělesa a tepelnou výměnu.
-Řeší praktické příklady tepelné výměny. Vědomosti a dovednosti aplikuje v laboratorních cvičeních.
-Uvede praktické důsledky vedení tepla v látkách a na praktických příkladech je umí vysvětlit.
-Zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých tepelných energetických zdrojů.
-Zdůvodní význam a perspektivu obnovitelných zdrojů tepla, zejména z hlediska vlivu a ochrany životního
prostředí.

Průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Obnovitelné zdroje tepla součástí projektu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
Kooperace a kompetice
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu

Přesahy do

Přesahy z

Chemie
8. ročník
Voda
Chemie
8. ročník
Vzduch
Fyzika
6. ročník
Měření teploty těles

Změny skupenství látek

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Změny skupenství látek
-Vysvětlí princip změny skupenství látek na základě vědomostí z částicové stavby látek.
-Uvede a vysvětlí různé formy přeměny skupenství na přírodních úkazech (rosa, jinovatka atd.)
-Zná zásady bezpečnosti práce při práci s těkavými látkami a ochrany před výbuchem, jako následkem vysokého
tlaku při změně skupenství. (OČMU)
-Zná princip a užití přeměny tepelné energie v pohybovou v tepelných motorech.Vysvětlí princip jejich činnosti.

Průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Součástí projektu, těkavé látky, nebezpečí výbuchu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
Kooperace a kompetice
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu

Změny skupenství a pohyb částic,
tání a tuhnutí,
praktické laboratorní cvičení určení měrného skupenského tepla tání,
vypařování, přírodní jevy,
var a kapalnění,
OČMU- zacházení s těkavými látkami, nebezpečí výbuchu, požární prevence,

Přesahy do

Přesahy z
Chemie
8. ročník
Vlastnosti látek
Chemie
8. ročník
Voda

Spalovací motory

Očekávané výstupy
žák:


Učivo

Parní stroj, I.prům. revoluce,
Změny skupenství látek
pístové spalovací motory,
-Vysvětlí princip změny skupenství látek na základě vědomostí z částicové stavby látek.
plynové turbíny,(informativně),
-Uvede a vysvětlí různé formy přeměny skupenství na přírodních úkazech (rosa, jinovatka atd.)
raketové motory,(informativně),
-Zná zásady bezpečnosti práce při práci s těkavými látkami a ochrany před výbuchem, jako následkem vysokého užití spalovacích motorů a vliv na životní prostředí - využito jako průřezové téma k ennviro. výchově.

tlaku při změně skupenství. (OČMU)
-Zná princip a užití přeměny tepelné energie v pohybovou v tepelných motorech.Vysvětlí princip jejich činnosti.

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Výukou v projektu vztah spalovacích motorů ke spotřebě energií, životní styl
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Výukou v projektu vztah spalovacích motorů k životnímu prostředí
Elektrický proud

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Elektrický proud
-Vysvětlí vznik stejnosměrného proudu jako důsledku působení el. pole.
-Sestaví jednoduchý obvod a změří velikost elektrického napětí a proudu.
-Vyjádří závislost velikosti el. proudu na napětí. Pomocí vztahů z Ohmova zákona řeší praktické příklady v
základních elektrických obvodech.
-Řeší praktické úkoly v pokusech při laboratorních cvičeních a stanoví závěry.
-Zobecní význam a funkci základních zapojení pro praktické užití v technice a v domácnosti.
- Vysvětlí na příkladech schopnost el. proudu konat práci, zejména při přeměně na teplo.
-Řeší praktické příklady určení el. práce , výkonu a účinnosti.
-Objasní souvislosti nutnosti šetření s el. energií a racionálními náklady na spotřebu el. energie v domácnosti s
ochranou životního prostředí. Uvede příklady.

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
Kooperace a kompetice
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu

elektrování,
elektrické pole,
elektrický model atomu.
elektrický proud,
praktické měření elektrického proudu,
napětí a jeho praktické měření,
zdroje el. napětí,
Ohmův zákon,
elektrický odpor vodiče,
praktické určení el. odporu,
závislost el. odporu vodiče,
praktické lab. cvičení - el. odpor vodiče,
výsledný odpor rezistorů zapojených za sebou,
výsledný odpor rezistorů zapojených vedle seba,
užití těchto zapojení v praxi, výpočty hodnot,
praktické cvičení zapojení obvodů,
elektrická práce, elektrická energie,
výkon el. proudu a účinnost.

Přesahy do
Matematika
8. ročník
Lineární rovnice

Přesahy z
Svět práce
8. ročník
Příprava pokrmů
Fyzika
6. ročník
Stavba látek

Elektrický náboj, elektrické pole

Očekávané výstupy
žák:


Elektrický náboj, elektrické pole
- Předvede základní elektrické vlastnosti při elektrování tělesa.
- Předvede pokusem existenci elektrického pole při elektrování tělesa a svými slovy objasní jeho postatu.
- Vysvětlí souvislosti mezi elektrickým nábojem tělesa a silovým působením el. pole mezi tělesy.
- Vysvětlí vznik el. napětí mezi náboji, jako schopnost el. pole konat práci.

Učivo
Elektrické pole,
elektrický náboj, elektronová vodivost,
znázornění el. pole,
vodiče a izolanty,
praktické příklady vedení v kapalinách a plynech.

- Objasní svými slovy na základě částicové stavby látek a jejich elektrických vlastností elektrickou vodivost látek.
- Zná praktický význam vodivosti a uvede příklady.

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
Kooperace a kompetice
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu

Přesahy do
Fyzika
6. ročník
Stavba látek

Přesahy z
Chemie
8. ročník
Částicové složení látek

Bezpečné zacházení s elektrickým zařízením

Očekávané výstupy

Učivo

Poučení při zacházení s el. spotřebiči
-Dodržuje základní zásady při používání běžných el. spotřebičů.
-předvede správný postup pomoci při úrazu el. proudem.

Poučení o nebezpečnosti při zacházení s elektrickým zařízením,
zásady správného zacházení s el. spotřebiči,
poučení o první pomoci.
OČMU - první pomoc při úrazech el. proudem

žák:


Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu, ochrana zdraví
Magnetismus

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Magnety,
póly magnetu,
magnetické jevy.
Magnetické pole a jeho působení,

Magnetické jevy
- Předvede základní magnetické vlastnosti při působení dvou magnetů.
- Určí pomocí kompasu magnetické póly magnetu.
- Předvede pokusem existenci magnetického pole a svými slovy objasní jeho podstatu.
- Vysvětlí a předvede jevy způsobené magnetickými silami magnetického pole magnetu.

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
Kooperace a kompetice
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
9. ročník

Mgr. Václav Hlinka, 1+1 týdně, P
Elektromagnetické jevy

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Elektromagnetické jevy
-Aplikuje poznatky na vznik magnetického pole cívky s proudem.
- Specifikuje analogii těchto jevů na užití v elektromagnetických přístrojích a v elektromotoru na stejnosměrný

magnetické pole cívky s proudem,
praktické užití cívky s proudem, elektromagnet,
stejnosměrný elektromotor,

proud.
- Zapojí funkční elmg. zvonek,relé a stejnosměrný elektromotor.

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
Kooperace a kompetice
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu v problémových úlohách
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Vnímání autora mediálních sdělení
Naplňování prací ve skupině při prezentaci projektu
Tvorba mediálního sdělení
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu při přípravě prezentace
Práce v realizačním týmu
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
Střídavý proud

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Střídavý proud
-Objasní princip elektromagnetické indukce, její užití při vzniku střídavého proudu. Popíše časový průběh.
-Řeší jednoduché příklady transformace střídavého proudu a praktické užití přenosu el. energie v elektrické
rozvodné síti ke spotřebiteli v domácnosti.
-Specifikuje vliv průmyslové velkovýroby elektřiny v tepelných elektrárnách na životní prostředí a formuluje
vlastní názor na možnosti směřující ke zlepšení takového životního prostředí.
-Prokazuje základní návyky pro bezpečné používání běžných elektrických spotřebičů v domácnosti. Dodržuje
zásady zacházení se zařízením s nebezpečným napětím.
- uvede zásady první pomoci při zasažení el. proudem.(OČMU)

Průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu v části výroba el. energie
Vztah člověka k prostředí
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu v části výroba el. energie
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
Kooperace a kompetice
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení
Naplňování prací ve skupině při prezentaci projektu
Práce v realizačním týmu
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu

vznik střídavého proudu,
časový průběh stř. proudu,
transformátor,
praktické užití transformátoru, výpočty hodnot,
praktické lab. cvičení transformace napětí a proudu,

Přesahy do

Přesahy z

Vedení el. proudu v polovodičích

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Polovodiče, princip vodivosti,
polovodičová dioda,
charakteristika diody,
dioda jako usměrňovač,
praktické laboratorní cvičení-charakteristika diody.

Vedení elektrického proudu v polovodičích
-Objasní na základě částicové stavby látek vodivost polovodičů.
-Vysvětlí princip diody, předvede poznatky zapojením diody do jednoduchého obvodu.
-Objasní svými slovy význam objevu polovodičů v rozvoji elektroniky, uvádí příklady na jejich užití.

Průřezová témata

Přesahy do

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu spotřeba energie
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
Kooperace a kompetice
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení
Naplňování prací ve skupině při prezentaci projektu
Práce v realizačním týmu
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu

Přesahy z
Fyzika
6. ročník
Stavba látek

Zvukové jevy

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Zvukové jevy
-Formuluje princip vzniku zvuku ve zdroji zvuku , charakterizuje zvuk pomocí veličin (kmitočet, amplitůda)
-Uvede zdroje zvuku a šíření zvuku v prostředí látek. Uvede a vysvětlí praktické příklady na principu šíření zvuku
v přírodě a v technice.
-Objasní vznik, šíření a příjem zvuku hlasovým a sluchovým orgánem člověka
-Uvede hodnoty charakterizující nebezpečnost hluku pro životní prostředí, uvede praktická řešení ochrany před
akustickým smogem, posoudí možnosti zmenšování vlivu na životní prostředí.

Průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu v oblasti hluku
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu v oblasti hluk
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
Kooperace a kompetice
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Zvuk a jeho šíření,
tón, výška tónu,
rezonance a její užití (hudební nástroje, řeč ),
ucho, sluch,
hluk a ochrana před hlukem,
historie záznamu zvuku (informativně).

Přesahy do

Přesahy z
Hudební výchova
6. ročník
Tvorba doprovodu

Tvorba mediálního sdělení
Naplňování prací ve skupině při prezentaci projektu
Práce v realizačním týmu
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
Využití světla a záření

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Elektromagnetické vlny a záření,
zdroje záření,
světlo jako záření a jeho šíření,
lom světla,
vytvoření obrazu čočkou (spojka, rozptylka),
optické přístroje - dalekohled, mikroskop.

Využití světla a záření
-Vysvětlí princip záření jako projev elektromagnetického vlnění.
-Objasní světlo jako druh elektromagnetického spektra záření.
-Objasní princip kdy dochází k lomu světla na rozhraní optického prostředí.
-Vysvětlí přírodní úkazy založené na šíření, lomu a rozkladu světla.

Průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
Základní podmínky života
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
Kooperace a kompetice
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu

Přesahy do
Fyzika
7. ročník
Přímočaré šíření světla

Přesahy z
Fyzika
7. ročník
Přímočaré šíření světla

Jaderná energie

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Jaderná energie
-Objasní princip uvolnění jaderných sil jako projev částicové stavby látek.
- Vysvětlí radioaktivitu , uvede jednotlivé druhy radioaktivního záření, jejich nebezpečnost, ale i využití ve vědě,
technice a lékařství.
-Uvede zásady a postup jak se chránit před nebezpečným ionizujícím zářením a před radioaktivitou. (OČMU)
-Vysvětlí princip uvolňování jaderné energie při štěpení a slučování jader , funkčnost a nebezpečnost jaderných
zbraní, princip jaderného reaktoru a činnost jaderné elektrárny.
- Rozlišuje klady a zápory využívání jaderné energetiky a jejího vlivu na životní prostředí člověka.
-Prokáže základní požadavky a zásady na zacházení s radioaktivním odpadem a jeho nebezpečnosti pro živé
organismy a pro životní prostředí. (OČMU)
-Vyjádří a formuluje vlastní názor na tuto problematiku, v souvislosti na zásadu udržení trvalého života na Zemi,
obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie.

Průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Atomové jádro, izotop, radioizotop,
druhy ionizujícího záření,
radioaktivita a její působení,
užitečné a škodlivé záření v praxi,
OČMU - pět barier proti záření,
jaderné reakce,
uvolnění jaderné energie- atomová bomba, jaderný reaktor,
jaderná elektrárna Temelín a Dukovany,
OČMU - radiační havárie, Černobyl,
budoucnost jaderné energetiky v Evropě (panelová diskuse).
ekologie jaderné energetiky

Přesahy do
Dějepis
9. ročník
Druhá světová válka
Výchova k občanství

Přesahy z
Fyzika
6. ročník
Stavba látek

Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
Základní podmínky života
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu využívání jaderné energie
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu jaderné elektrárny v evropě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
Kooperace a kompetice
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Vnímání autora mediálních sdělení
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
Tvorba mediálního sdělení
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
Práce v realizačním týmu
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu

9. ročník
Mezinárodní vztahy a globální svět

Země a Vesmír

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Země a Vesmír

- Používá a na příkladech uvede základní možnosti, jak se orientovat ve Sluneční soustavě i ve vzdáleném
Vesmíru, uvede praktické poznatky jak se tyto informace získávají na základě poznatků o světle a záření.
- Objasní současné poznatky o vzniku Sluneční soustavy , Slunce a planet.
-Zná základní údaje o planetách a dalších tělesech sluneční soustavy. Vznik Slunce vysvětlí jako přírodní děj
vzniku hvězdy, který souvisí s fyzikálními zákony platnými pro celý Vesmír.
-Zná zjednodušeně současnou teorii o vzniku Vesmíru, jeho struktuře a vývoji.
-Zná hlavní zásady orientace na obloze a metody pozorování různých úkazů. Informace o Zemi a Vesmíru umí
vyhledávat v dostupné literatuře a na Internetu.
-Umi doložit na příkladech nejdůležitější výsledky praktického zkoumání z pozorování a expedic výzkumu těles
Sluneční soustavy a Vesmíru.

Průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
Základní podmínky života
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
Kooperace a kompetice
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení
Naplňování prací ve skupině při plnění projektu

Slunce-hvězda,
vznik Sluneční soustavy,
planety z kamene,
Země a Měsíc,
planety z plynu,
meteory, komety, asteroidy,
Galaxie - Mléčná dráha, noční obloha
Vesmír a základní orientace v něm.

Přesahy do

Přesahy z
Zeměpis
6. ročník
Země ve vesmíru
Přírodopis
9. ročník
Vznik Vesmíru a Země
Přírodopis
9. ročník
Stavba Země

Zeměpis
Charakteristika předmětu
Charakteristika vyučovacího předmětu zeměpis
• Obsahové vymezení
Vyučovací předmět zeměpis vznikl ze vzdělávacího oboru zeměpis, který je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.
Vzdělávací obor zeměpis zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním procesů probíhajících v přírodě a vliv člověka na ně. Poskytuje prostředky a metody pro porozumění přírodním zákonitostem. Obsah vyučovacího předmětu je
na hranici mezi vzdělávací oblastí Člověk a společnost a Člověk a příroda, učivo má přímou vazbu na vzdělávací obory - dějepis, výchova k občanství, přírodopis, fyzika.
Vyučovací předmět přináší základní poznatky o Zemi jako vesmírném tělese, o krajinné sféře a jejich hlavních složkách.o regionech světa, zvláštnostech života obyvatel těchto regionů, politickém hospodářském a kulturním významu.
Důraz klademe na poznávání vývoje regionu a České republiky, na provázanost s Evropou. Cílem je formovat a rozvíjet u žáků pozitivní, vlastenecký vztah k České republice, regionům a Zemi jako celku. Žáci se učí zkoumat změny
probíhající v přírodě, odhalovat příčiny a následky ovlivňování přírody člověkem z hlediska geografie. Ukazuje komplexní pohled na vztah člověka a přírody, odhaluje podmínky života lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v regionech,
na celém území ČR, v Evropě i ve světě. Žáci se učí hledat a poznávat vnitřní vazby a logické souvislosti mezi vývojem přírody a vývojem společnosti.
Cílem je porozumět souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí.
Nedílnou součástí oboru zeměpis jsou průřezová témata Enviromentální výchova, Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova, Výchova k myšlení v globálních souvislostech a Multikulturní výchova. Z těchto témat jsou do výuky
integrovány následující tématické okruhy:
- Průřezové téma Enviromentální výchova - od 6. do 9. ročníku se prolínají tématické okruhy:
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- Vztah člověka a prostředí
- Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova - od 6. do 9. ročníku se prolínají tématické okruhy:
- Osobnostní rozvoj
- Rozvoj schopnosti poznávání
- Sebepoznání a sebepojetí
- Sociální rozvoj
- Mezilidské vztahy
- Komunikace
- Kooperace a kompetice
- Morální rozvoj
- Hodnoty, postoje, praktická etika
- Průřezové téma Výchova k myšlení v globálních souvislostech - od 6.do 9. ročníku se prolínají tématické okruhy:
- Objevujeme Evropu a svět
- Jsme Evropané
- Průřezové téma Mediální výchova - od 6. do 9. ročníku se prolíná téma:
- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- Průřezové téma Multikulturní výchova - 7. ročník téma:
- Etnický původ
- Průřezové téma Výchova demokratického občana - 7 ročník:
- Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
- Časové vymezení
Zeměpis má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 7.,8. a 9. ročníku, v 6. ročníku je hodinová dotace.
- Organizační vymezení
Základní formou realizace předmětu je vyučovací hodina. Nosnou metodou práce

jsou žákovské aktivity - pracovní listy, referáty, testy, práce se mapou, tiskem a ověření poznatků v terénní praxi atd. vztahující se ke konkrétnímu učivu. Tuto metodu rozšiřujeme o akce, které jsme od 6. po 9. třídu připravili v souladu
se vzdělávacím oborem přírodopis v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda.
6. ročník - Krčský les - teréní cvičení
7. ročník - Cizokrajné ekosystémy - Botanická zahrada, ZOO
Životní prostředí
8. ročník - Národní muzeum, Praha - hlavní město ČR
9. ročník - Technické muzeum, model důlní těžby
- Výchovné a vzdělávací strategie
Zvládnutí učiva oboru zeměpis předpokládá maximální využívání forem a metod práce, které umožní rozvíjení klíčových kompetencí žáka.
Kompetence k učení
- k osvojení učiva využíváme efektivní metody
- učíme je propopjovat získané poznatky do širších celků, dávat do souvislostí
- učíme je získané poznatky posuzovat, porovnávat, formulovat závěry
- vedeme žáky k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací, k používání odborné terminologie
- rozvíjíme využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů
Kompetence komunikativní
- učíme žáky formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřovat se souvisle, v rámci svých možností kultivovaně v písemném i ústním projevu
- vedeme žáky k naslouchání druhým, vhodné reakci na názor druhého, k respektování názoru druhého
- vedeme žáky k rozšiřování slovní zásoby prací s odbornými texty
Kompetence k řešení problémů
- žáky učíme rozpoznat problém, pochopit jej a řešit, vyhledat vhodné informace, diskutovat o možnostech řešení
- učíme je obhajovat svá rozhodnutí, řešení a závěry kultivovaným způsobem
- vedeme je k využívání metod, kdy žáci docházejí k řešením problémů a závěrům sami, učí se argumentovat, diskutovat
- učíme žáky pracovat s chybou
Kompetence sociální a personální
- žáci se učí spolupracovat ve skupinách, na základě vytvořených pravidel upevňovat vztahy, pomáhat si, dokázat požádat o pomoc, naslouchat
- vedeme je k utváření pocitu ziodpovědnosti za svá jednání
- vedeme je ke spoluúčasti na vytváření kritérií a k následnému hodnocení výsledků
Kompetence občanské
- zdůrazňujeme rovnost všech bez ohledu na původ, rasu, tělesný nebo smyslový hendikep
- žáky vedeme k respektování názoru druhých, uvědomování si svých práv a povinností ve škole i mimo ni
- vedeme je k dodržování pravidel slušného chování
- vedeme je k utváření osobních představ o zeměpisném a životním prostředí v souladu s respektováním názorů ostatních
Kompetence pracovní
- žáky seznamujeme s pravidly bezpečného chování v terénu
- ukazujeme možnosti využítí teoretických znalostí z různých předmětů při problémech spojených s různorodou lidskou činností

Specifické hodnocení
Práce s mapou

1 - na základě předchozích znalostí se orientuje na mapě, samostatně vyhledá zadané pojmy, pracuje s mapou, poznatky z mapy aplikuje na učivo.
2 - na základě předchozích znalostí se orientuje na mapě, s drobnými nepřenostmi vyhledá zadané pojmy, pracuje s mapou, poznatky z mapy s návodnou pomocí učitele aplikuje na učivo.
3 - s menšími problémy a s menší pomocí se orientuje na mapě, za pomoci vyhledá pojmy, pracuje s mapou, poznatky z mapy za pomoci učitele aplikuje na učivo
4 - s problémy se orientuje na mapě, s obtížemi vyhladá pojmy, s mapou pracuje obtížně
5 - nevyhledá pojmy na mapě, nedokáže pracovat s mapou.

Průřezová témata pokrývaná předmětem
6. ročník

Zdeněk Rom, 2 týdně, P
geografické informace

Očekávané výstupy
žák:


hodnocení geografické informace
žák:
- v atlasech a mapách pro veřejnost odečte data, která nevyžadují náročnější interpretace
- orientuje se v mapě podle značek a barev
- odečítá informace z obecně zeměpisných a fyzicko-geografických map
- seznámí se se strukturou rejstříku a používanými zkratkami v něm
- nalezne zadaný objekt podle rejstříku

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Práce se slepou mapou
Sebepoznání a sebepojetí
Komunikace

Učivo
- jazyk, mapy, symboly
- smluvené značky
- vysvětlivky
- rejstřík

Přesahy do

Přesahy z
Anglický jazyk
6. ročník
Poslech s porozuměním
Anglický jazyk
6. ročník

Referáty - volba vhodných vyjadřovacích prostředků
Kooperace a kompetice
Skupinová práce(planety) - formulace vlastního názoru
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Pravidelné aktuality ze světa i z domova - zhodnocení typu zdroje pro danou
informaci(zprávu)

Mluvení

základní terminologie

Očekávané výstupy
žák:


používání základní terminologie
žák:
- při práci s atlasem používá základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii
- nalezne objekt pomocí zeměpisných (nebo orientačních) souřadnic

Učivo
- oceán, moře
- nížina, pohoří
- ostrov, poloostrov
- poledníky, rovnoběžky, rovník, obratníky

praktická aplikace znalostí

Očekávané výstupy
žák:


praktická aplikace znalostí
žák:
- při práci s atlasem určuje zeměpisnou polohu - S, J, V, Z
- zakreslí zeměpisnou síť, vyznačí důležité poledníky a rovnoběžky
- orientuje se v mapě podle souřadnic
- za pomoci atlasu zdůvodní přičítání a odečítání časových pásem
- určí čas v jednotlivých časových pásmech
- vysvětlí rozdíly mezi mapou a plánem
- vysvětlí pojem vrstevnice a používá je při práci s turistickou mapou
- porovná okolní krajinu školy s mapou
- orientuje se v terénu podle topografické resp. turistické mapy
- doržuje zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě

Průřezová témata

Učivo
- glóbus
- měřítko mapy, mapa, plánek
- orientace v terénu
- turistická mapa

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Pozorování noční oblohy. Aktuální pohyby vesmírných těles.
Země ve vesmíru

Očekávané výstupy
žák:


Země ve vesmíru
žák:
- pomocí obrazových materiálů, mapy vysvětlí postavení Země ve vesmíru

Učivo
- vesmír, galaxie, sluneční soustava
- postavení Země ve vesmíru
- tvar Země

- zhodnotí podstatné podmínky pro život na Zemi vzhledem k ostatním planetám

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Esej na téma: "Odkud jsme přišli?"". Evoluční x revoluční teorie o vzniku
vesmíru.

Přesahy do
Přírodopis
9. ročník
Vznik Vesmíru a Země
Fyzika
9. ročník
Země a Vesmír

Přesahy z
Přírodopis
9. ročník
Vznik Vesmíru a Země
Přírodopis
9. ročník
Stavba Země
Výtvarná výchova
7. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení

úvod do fyzického zeměpisu

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


úvod do fyzického zeměpisu
žák :
- objasňuje a porovnává základní procesy v litosféře, atmosféře, hydrosféře
- zhodnotí působení vnitřních a vnějších procesů na přírodu a lidskou společnost

Průřezová témata

- vybrané složky přírodních sfér - základní informace:
LITOSFÉRA:
- zemětřesení
- sopečná činnost
ATMOSFÉRA:
- počasí
- podnebí, podnebné pásy
HYDROSFÉRA:
- oceánská voda, povrchová voda
- ledovce
BIOSFÉRA:
- základní typy krajin

Přesahy do
Přírodopis
9. ročník
Stavba Země
Přírodopis
9. ročník
Vnitřní geologické děje
Přírodopis
9. ročník
Horninový cyklus

Přesahy z
Přírodopis
9. ročník
Vnitřní geologické děje
Přírodopis
9. ročník
Vnější geologické děje

Pohyby Země

Očekávané výstupy
žák:


pohyby Země
žák:
- vysvětlí oběh Země okolo Slunce a jeho důsledky pro život na Zemi
- vlastními slovy vysvětlí otáčení Země kolem zemské osy, střídání dne a noci

Učivo
- oběh Země okolo Slunce
- střídání dne a noci, ročních období
- světový čas, časová pásma, pásmový čas, datová hranice, smluvený čas

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Poznávání planet
Komunikace
Referáty - planety
Kooperace a kompetice
Skupinová práce - kresba a popis planety

Přesahy do
Přírodopis
9. ročník
Vznik Vesmíru a Země

Přesahy z
Výtvarná výchova
7. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení

Modelové regiony světa

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Modelové regiony světa
žák:
- hodnotí vybrané regiony podle polohy, rozlohy, přírodních, kulturních, společenských, politických a
hospodářských poměrů
- chrakterizuje zvláštnosti a podobnosti vybraných modelových států

- modelové přírodní, společenské, politické, hospodářské problémy Afriky, Austrálie
- oceány světa

7. ročník

Zdeněk Rom, 2 týdně, P
Makroregiony světa

Očekávané výstupy
žák:


Makroregiony světa
žák:
- charakterizuje makroregiony světa podle zvolených kritérií
- porovná polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry
- hodnotí možné změny ve vybraných regionech

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
Zpracování referátů na určité téma - diskuze
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Kulturní o sociální odlišnosti v různých světových regionech. Aktivní hledání
příčin problému a pokusy o halezení vhodného řešení na globální úrovni.
(chudoba, sociální rozdíly atd.)
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Práce, kdy žák porovnáná kultirní rozdíly mezi ČR a vybranými státy(regiony).
Co je jiné? Co je stejné?
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Jižní Amerika a JV Asie - téma kácení deštných pralesů

Učivo
- reliéf krajiny, litosféra
- hydrosféra makroregionu
- atmosféra makroregionu
- makroregiony
- socioekonomické poměry makroregionu

Přesahy do

Přesahy z
Přírodopis
6. ročník
Cizokrajné ekosystémy

Modelové regiony světa

Očekávané výstupy

Učivo
modelové přírodní, společenské, politické, hospodářské problémy Ameriky, Evropy, Asie

žák:


Modelové regiony světa
žák:
- hodnotí vybrané regiony podle polohy, rozlohy, přírodních, kulturních, společenských, politických a
hospodářských poměrů
- chrakterizuje zvláštnosti a podobnosti vybraných modelových států

Průřezová témata

- oceány světa

Přesahy do
Dějepis
7. ročník
Objevné plavby

Přesahy z
Dějepis
7. ročník
Objevné plavby
Dějepis
8. ročník
Evropa v 17. a 18. století

8. ročník

Zdeněk Rom, 1 týdně, P
obyvatelstvo světa

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


obyvatelstvo světa
žák:
- popisuje, porovnává základní zeměpisné, demografické, hospodářské a kulturní charakteristiky obyvatelstva
- objasňuje společenský, hospodářský a politický vliv na rozvoj osídlení
- vysvětluje perspektivu vývoje sídel, proces městských celků

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Práce se slepou mapou
Mezilidské vztahy
"Jiný kraj jiný mrav" - diskuzní téma - kontrasty z různých částí světa
Komunikace
Prezentace samostatné práce - Globální problémy lidstva v 21. století
Hodnoty, postoje, praktická etika
"Jiný kraj jiný mrav" - diskuzní téma - kontrasty z různých částí světa
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
Cestování po světě a Evropě. Kde jsem byl/a. Jak žijí lidé v jiných zemích.
Osobní zkušenosti - esej
Jsme Evropané
Významné integrační seskupení v Evropě. Historie a činnost EU - výhody x
nevýhody členství v EU pro ČR
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

- počet a rozmístění lidí na Zemi
- migrace obyvatelstva (důvod a důsledky migrace)
- lidské rasy
- národy
- jazykové skupiny
- náboženství
- rozmístění a vývoj lidských sídel
- městské aglomerace a konurbace

Přesahy do
Přírodopis
8. ročník
Člověk

Přesahy z
Přírodopis
8. ročník
Člověk
Výtvarná výchova
8. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení
Anglický jazyk
8. ročník
Čtení s porozuměním
Anglický jazyk
8. ročník
Mluvení
Anglický jazyk
8. ročník
Poslech s porozuměním

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Při přípravě samostatné práce, rozlišování mezi různými zdroji. Diskuze o cílech
jednotlivých médií.
hospodářský zeměpis

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


- hlavní odvětví světového hospodářství podle sektorů
- rozmístění světového zemědělství (rybolov, lesní a vodní hospodářství)
- nejvýznamější průmyslové oblasti světa
- postavení dopravy ve světě a její význam
- služby, cestovní ruch
- světový trh

hospodářství
žák:
- objasní perspektivu vývoje světového hospodářství, odvětvovou strukturu
- vysvětlí procesy probíhající v jednotlivých sektorech hospodářství
- na základě ukazatelů hospodářského rozvoje zpracuje tabulku

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
Prezentace referátu na vybrané téma

Přesahy do
Chemie
9. ročník
Soli a neutralizace
Chemie
9. ročník
Uhlovodíky

Přesahy z
Výtvarná výchova
8. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení

svět dnes - politický zeměpis

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


svět dnes - politický zeměpis
žák:
- objasní typy vybraných států na jednotlivých kontinentech a srovná je z hlediska polohy, rozlohy, lidnatosti,
způsobu vlády
- zhodnotí současnou bezpečnostní situaci ve světě, objasňuje význam politických seskupení a organizací
- uváde hlavní světová konfliktní ohniska

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
Téma: Ohniska napětí ve světě
Hodnoty, postoje, praktická etika
Rasismus v ČR, v Evropě ve světě - kapitola: Rasy a národy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
Stát - základní aspekty nezávislých států, Co očekávám od státu? Co bych měl
vůči státu dělat já? - esej
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Téma: Formy vlády ve světě - diskuze ad různými formami vlád ve
světě(diktatura x demokracie) aktuální situace

- státy podle politického zřízení (demokracie, totalita)
- protiklady vyspělých a rozvojových států
- politická, vojenská, hospodářská seskupení
- politické, národnostní, náboženské konflikty
- hlavní světová konfliktní ohniska

Přesahy do

Přesahy z
Dějepis
9. ročník
Druhá světová válka
Výchova k občanství
9. ročník
Mezinárodní vztahy a globální svět
Dějepis
9. ročník
Dekolonizace

životní prostředí

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


životní prostředí
žák:
- porovnává typy krajiny, uvádí příklady ekosystémů a způsoby jejich ochrany
- uváde na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí

Průřezová témata

- důsledky těžby nerostných surovin na krajinu a životní prostředí
- vliv průmyslových aktivit a zemědělské výroby na krajinu a životní prostředí
- poškozování krajiny, vod, ovzduší a půd v důsledky společenských a hospodářských aktivit
- možnosti řešení (národní parky)

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Chemie
Hodnoty, postoje, praktická etika
9. ročník
Téma: Globální problémy světa - Znečišťování prostředí. "Co může každý člověk Chemie a společnost
udělat pro zlepšení životního prostředí?"
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Rozvoj společnosti x Udržení přiměřeného stavu životního prostředí. Hledání
řešení problémů. Jak saturovat potřeby člověka a přitom nedevastovat životní
prostředí? - diskuze
Vztah člověka k prostředí
Vliv prostředí na život člověka - esej
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Projekt Planeta 3000 - hodnocení, Práce s textem - časopis, učebnice, internet

Přesahy z
Chemie
8. ročník
Vzduch
Chemie
8. ročník
Oxidy
Chemie
8. ročník
Hydroxidy
Výchova k občanství
9. ročník
Mezinárodní vztahy a globální svět
Výtvarná výchova
8. ročník
Kultura a její rozdíly, výtvarná kultura
Výtvarná výchova
8. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení
Chemie
8. ročník
Voda
Výtvarná výchova
9. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení

9. ročník

Zdeněk Rom, 1+1 týdně, P
vývoj české státnosti

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


- historický vývoj státu, hranice
- poloha a rozloha v kontextu střední Evropy a Evropy

vývoj české státnosti
žák:
- porovná rozlohu a polohu státu
- objasní vývoj státnosti z historického hlediska

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Přesahy do
Dějepis

Přesahy z
Dějepis

Rozvoj schopností poznávání
Slepá mapa - řeky a města ČR
Hodnoty, postoje, praktická etika
Vztah ke svému státu, regionu - esej, formulace vlastních názorů

7. ročník
První státní útvary na našem území
Dějepis
7. ročník
Český stát ve vrcholném a pozdním středověku
Dějepis
8. ročník
Nástup Habsburků na český trůn
Dějepis
8. ročník
České země po třicetileté válce
Dějepis
8. ročník
Habsburská monarchie v 2. polovině 19. století
Dějepis
9. ročník
Československo
Dějepis
9. ročník
Poválečný vývoj

7. ročník
První státní útvary na našem území
Dějepis
9. ročník
Československo

příroda

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


+
žák:
- na základě práce s mapou charakterizuje reliéf krajiny a porovná ho se státy Střední Evropy
- z mapy vyčte zdroje nerostných surovin
- porovná klima státu v rámci Evropy
- vysvětlí na základě práce s mapou hydrologické poměry státu
- porovná typy půd a krajinu
- vysvětí rozdíly mezi jednotlivými typy krajiny
- vysvětlí způsoby ochrany přírody
- posoudí vliv zemědělství, dopravy, průmyslu a těžby na vzhled krajiny

Průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Skladba lesů v ČR - práce s textem
Vztah člověka k prostředí
Těžba NS a jejich vliv na krajinu - esej

- přírodní podmínky, povrch a jeho členění
- vyhledávání horopisných celků
- nerostné bohatrství
- charakteristika podnebí
- rozmístění vodstva
- typy půd
- chráněné krajinné oblasti, biota, životní prostředí
- typy krajiny (kulturní, devastovaná)

Přesahy do
Přírodopis
9. ročník
Horninový cyklus

Přesahy z
Přírodopis
6. ročník
Ekosystém rybník
Přírodopis
6. ročník
Ekosystém les
Přírodopis
9. ročník
Vyvřelé horniny
Výtvarná výchova
8. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení
Chemie

8. ročník
Kyseliny, pH
obyvatelstvo a sídla

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


obyvatelstvo a sídla
žák:
- vysvětlí vývoj osídlení a zalidnění území státu z hlediska historického vývoje
- vysvětlí demografický vývoj obyvatelstva
- hodnotí vývoj sídel a další trend vývoje

Průřezová témata
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etnický původ
Stěhování národů - historie osídlování území našeho státu

- demografický vývoj obyvatelstva
- historický vývoj sídel
- nejvýznamnější sídelní střediska jednotlivých oblastí, jejich funkce

Přesahy do
Dějepis
7. ročník
Vrcholný středověk

Přesahy z
Výtvarná výchova
8. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení
Dějepis
7. ročník
Vrcholný středověk

hospodářství státu

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


hospodářství
žák:
- vysvětlí změny v hospodářské situaci státu po roce 1989
- pomocí mapy charakterizuje rozmístění průmyslu a jeho ovivnění EU
- charakterizuje jednotlivá odvětví průmyslu
- porovná a popíše vliv jednotlivých odvětví průmyslu na životní prostředí
- za pomoci mapy vysvětlí rozmístění zemědělské výroby, vliv EU
- objasní problematiku dopravy, služeb a cestovního ruchu

Průřezová témata
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
Ekonomická spolupráce v Evropě - dovoz x vývoz, hospodářské instituce

- hospodářské oblasti státu
- průmysl, zemědělství
- doprava, spoje
- služby, rekreace, cestovní ruch
- zahraniční obchod

Přesahy do
Dějepis
9. ročník
Poválečný vývoj

Přesahy z
Chemie
9. ročník
Uhlovodíky

vybrané oblasti státu

Očekávané výstupy
žák:


vybrané oblasti státu
žák:
- vysvětlí význam hlavního města Prahy se zaměřením na oblast školy, bydliště
- objasní a porovná vybrané oblasti ČR

Učivo
- Praha a okolí
- průmyslé regiony Čech
- zemědělské regiony Čech
- turistické regiony Čech
- průmyslé regiony Moravy

- zemědělské regiony Moravy
- turistické regiony Moravy

Průřezová témata

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kooperace a kompetice
Projekt - Kraje na Moravě - práce ve skupině
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Projekt - výlet po krajích ČR - práce s informaceni

Přesahy z
Výtvarná výchova
8. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení
Chemie
8. ročník
Kyseliny, pH

Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika oblasti
Český jazyk a literatura
Charakteristika předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu český jazyk a literatura
Obsahové, časové, organizační vymezení
Český jazyk - mateřský jazyk - je od počátku nástrojem získávání většiny informací. Dovednosti získané v předmětu jsou důležité pro komunikaci, pro úspěšné osvojování poznatků v dalších
předmětech a oblastech vzdělávání, v neposlední řadě jsou potřebné pro úspěšné zvládnutí jazykového vzdělání.
Dovedou-li žáci interpretovat svoje pocity, názory, lépe pochopí svoji roli v různých situacích i ve společnosti.
Mateřský jazyk v mluvené i psané podobě umožňuje poznávání a pochopení kulturního vývoje našeho národa, vývoj naší společnosti.
Předmět je komplexní, přestože je rozdělen do tří složek:
- Komunikační a slohová výchova
- Jazyková výchova
- Literární výchova
Všechny tři složky se propojují. Učivo je cyklické, opakuje se a v dalších ročnících prohlubuje.
Komunikační a slohová výchova
Žáci se učí vnímat a chápat jazykové sdělení mluvené i psané a rozumět čtenému textu. Získávají schopnost kultivovaně psát, kultivovaně mluvit, formulovat myšlenky, rozhodovat se na
základě slyšeného i přečteného textu.
Analyzují text, kriticky posuzují nejen jeho obsah, ale i formální stránku textu.
Jazyková výchova
Žáci získávají vědomosti a dovednosti k osvojování spisovné podoby jazyka. Při osvojování jazykové výchovy se uplatňují a rozvíjejí intelektové vlastnosti. Jazyková výchova vede k logickému
myšlení, tím k přesnějšímu a srozumitelnějšímu vyjadřování, vede k dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, vede k třídění podle různých hledisek, k zobecňování.
Literární výchova
Žáci postupně získávají čtenářské návyky a rozvíjejí je. Pravidelně od 2. do 5. tř. si vedou čtenářské deníky, od 6. ročníku vedou diskuse o přečteném díle. Prostřednictvím literární výchovy se
seznamují s literárními druhy, učí se jejich specifika, učí se formulovat svoje názory na přečtená díla a rozumět autorovu záměru. Učí se rozlišovat skutečnost a fikci. Učí se texty interpretovat a
tvořit texty vlastní.

Literární výchova může pozitivně ovlivnit žákovy postoje a hodnoty.
Do výuky českého jazyka jsou začleněna průřezová témata:
Průřezové téma Mediální výchova
Tématické okruhy:
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Stavba mediálních sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnost
Tvorba mediálních sdělení
Průřezové téma Výchova k myšlení v globálních souvislostech
Tématické okruhy :
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova
Tématické okruhy:
Rozvoj schopnosti poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Psychohygiena
Kreativita
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednost
Hodnoty, postoje, praktická etika
Průřezové téma Multikulturní výchova
Tématické okruhy:
Kulturní diference
Etnický původ
Multikulturalita
Průřezové téma Environmentální výchova
V českém jazyce se bude toto téma využívat především k vlastním úvahám, popisu apod., v besedách, diskusích, reakcích na mediální články.
Průřezové téma Výchova demokratického občana
Tématické okruhy:
Občanská společnost a škola
Občan, občanská společnost a stát

Mezipředmětové vztahy
Informační prostředí, práce s ICT
1. ročník
Žák používá počítač v souladu s řádem učebny VT. Pracuje podle zadání s výukovými programy pro daný věk. V případě závady věc ohlásí.
2. ročník
Žák se přihlásí se do školní sítě. Zapíná a vypíná počítač v souladu s operačním systémem.
Pracuje s programy určené žákům 2. ročníku.
3. ročník
Spustí bez pomoci program podle zadání. Pracuje s programy určené žákům 3. ročníku.
4. ročník
Pracuje s programy určené žákům 4. ročníku.
Napíše krátký souvislý text. Naformátuje typ, velikost, řez a barvu písma.
5., 6., 7., 8., 9. ročník
Pracuje s programy určenými žákům daného ročníku. Vyhledává informace na internetu. Zpracovává je pomocí počítače. Tiskne vypracované úlohy.

Časové vymezení
Vyučovací předmět český jazyk je realizován v rozsahu 9 hodin týdně v 1. ročníku. ve 2. ročníku 9 hodin týdně, ve 3.ročníku 8 hodin, ve 4.ročníku 8 hodin týdně,v 5. ročníku 7 hodin týdně, v 6.
ročníku 5 hodin týdně, v 7. - 9.ročníku 4 hodiny týdně.
Organizační vymezení
Organizace hodiny
Výuka českého jazyka probíhá převážně v učebnách kmenových a jazykových, podle potřeby v knihovně /část literární výchova/, v učebně informatiky.
Formy realizace předmětu ČJL
Výklad nového učiva formou frontální výuky i kooperativně, důraz kladen na procvičování a opakování, práce s knihou, práce ve dvojici, dialog, diskuse, beseda, soutěže (recitační soutěž 1.a 2.
stupeň, olympiáda z českého jazyka - 8.a 9.tř.), pravidelné setkávání žáků 1. stupně, návštěva divadelních představení,návštěva školní knihovny (všechny třídy pravidelně), návštěva městské
knihovny (6.tř.), rodných domů spisovatelů (Hrusice - J.Lada -5.tř., Babiččino údolí - B.Němcová -7.tř., Čapkova Strž - 8.tř.), návštěva archivu, Památníku písemnictví (9. tř.) apod., vyučování
pomocí výukových počítačových programů, učení pokusem a omylem.
Využívání aktivizujících metod a forem.
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
Výchovnými a vzdělávacími strategiemi žákům umožňujeme:
vnímat a postupně si osvojovat jazyk k získávání a předávání informací /poslechem, četbou, procvičováním pravopisu, skladby, hledáním shod, odlišností/,

samostatně získávat informace z různých zdrojů /četba, poslech, vyhledávání/,
individuálně prožívat umělecká díla /četba, poslech, divadelní, filmová představení/,
rozvíjet pozitivní vztah k literatuře a jiným druhům umění /četba, divadlo, film, výstavy/,
pochopit, že jazyk je nástrojem celoživotního vzdělávání.
Kompetence komunikativní
Výchovnými a vzdělávacími strategiemi žákům umožňujeme:
porozumět textům slyšeným i psaným, porozumět obrazovým materiálům,
naučit se bez ostychu mluvit, přednášet, dramatizovat, hrát před diváky /spolužáky, rodiči aj./, formulovat a vyjadřovat svoje názory a přesvědčení,
předkládat a přednášet svoje práce, diskutovat o nich, obhajovat je
předkládat skupinové práce, projekty, diskutovat o nich, obhajovat je, přijmout kritiku,
zvládnout běžná pravidla mezilidské komunikace /v rámci vyučování, v nabízených modelových situacích, v normálním chodu školy i mimo školu/,
kultivovaně se projevovat /slušné i nonverbální vyjadřování s vrstevníky i s dospělými, při vyučování, o přestávkách, v městské dopravě, při návštěvě divadla, při besedách apod./.
Kompetence sociální a personální
Výchovnými a vzdělávacími strategiemi žákům umožňujeme:
navozováním různých modelových situací vyjadřovat a formulovat své přesvědčení, nestydět se za názor, učit se toleranci k přesvědčení druhých, uvědomovat si sám sebe, posilovat sebedůvěru,
formulací, výběrem slov vytvořit pravidla třídy /chovat se a jednat v jejich souladu, své chování a jednání obhájit nebo uznat svoji chybu, omluvit se, zformulovat nápravu a dodržet ji/.
Kompetence občanské
Výchovnými a vzdělávacími strategiemi žákům umožňujeme:
rozvíjet vztah k mateřskému jazyku /poslechem a čtením národních pohádek a pověstí/,
chápat jazyk jako historický jev a zdroj kulturního vývoje národa /porovnáváním starých a nových písemností, písemných záznamů, návštěvami muzeí, památníku písemnictví, klášterních
knihoven/, vystupováním na veřejnosti získávat sebedůvěru /vystupování pro spolužáky, rodiče aj./.
Kompetence k řešení problémů
Výchovnými a vzdělávacími strategiemi žákům umožňujeme:
vyhledávat a porovnávat jazykové a literární texty různého zaměření a z různých zdrojů, posuzovat je,
dělat vlastní závěry a obhajovat je, předkládat je spolužákům, diskutovat o nich.
Kompetence pracovní
Výchovnými a vzdělávacími strategiemi žákům umožňujeme:
organizovat si vlastní práci,
využívat znalosti z jiných oborů,
v týmové práci dodržovat stanovená pravidla a harmonogram,
respektovat druhého, uplatňovat sebe.
Specifické hodnocení
Při hodnocení se přihlíží k osobním pokrokům a k individuálním schopnostem žáka.
Diktáty
Hodnocení dle počtu chyb:

7. - 9. ročník
počet chyb
0
1-2
3-4
5-6
7 a více

1. - 6. ročník
známka
1

počet chyb
0-1

2
3
4
5

2-3
4-5
6-7
8 a více

známka
1
2
3
4
5

Kontrolní práce budou bodovány.
Celkové hodnocení:
100 - 85 % 1
84 - 70 %
2
69 - 50 %
3
49 - 20 %
4
19 - 0 %
5
Slohové práce jsou hodnoceny podle individuálních schopností žáka.
Mluvní cvičení jsou hodnocena podle využití daného času, intonace, vnějšího projevu, věcné správnosti, používání spisovného jazyka a logického uspořádání myšlenek.

Průřezová témata pokrývaná předmětem
1. ročník

Šárka Nováková, 7+2 týdně, P
KV - čtení s porozuměním

Očekávané výstupy

Učivo
- přípravná sluchová a zraková cvičení

žák:


KV - čtení s porozuměním
- čte slabiky otevřené, slova se zavřenou slabikou na konci slova, správné čtení slabik a snadných slov
- čtení jednoduchých slov
- čte nahlas
- čte krátké věty se zřetelnou výslovností, interpunkční znaménka
- přečte jednoduchý psaný text
- porozumí jednoduchému přečtenému textu
- přečte plynule krátké věty

- poznávání písmen abecedy ve vztahu k nim odpovídajícím hláskám, písmeno malé, velké, tištěné, psané,
hláska X písmeno
- hláska, písmeno, slabika, slovo, věta
- sluchová analýza a syntéza slabik a slov
- pravolevá orientace, orientace v liniatuře
- slabika otevřená, slova se zavřenou slabikou na konci slova, správné čtení slabik a snadných slov
- čtení krátkých slov
- hlasité čtení
- čtení krátkých vět se zřetelnou výslovností, interpunkční znaménka - intonace
- slova s tvrdými a měkkými slabikami
- slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
- čtení psaného textu
- čtení s porozuměním
- orientace v textu, pojmy: řádek, sloupec
- správná vzdálenost textu od očí, dostatek světla, správné sezení, úprava a čistota pracovního místa, zacházení
s knihou
- věcné čtení - čtení jako zdroj informací

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání

Přesahy do

Přesahy z

- cvičení pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování:
procvičování psaní, báseň zpaměti, reprodukce textu
Kreativita
- tvorba vlastních textů, vypravování vlastních zážitků, dramatizace
Komunikace
- používání verbálních a jiných prostředků řeči: dialog, monolog, dramatizace spisovné vyjadřování
KV - písemné nebo mluvené pokyny

Očekávané výstupy

Učivo
- vypracování úkolu podle písemného zadání

žák:


KV - písemné nebo mluvené pokyny
- vypracuje úkoly podle slovních pokynů
- vypracuje úkoly podle jednoduchého písemného zadání

Průřezová témata

- praktické naslouchání a věcné naslouchání - aktivní, soustředěné, pozorné, mimojazykové prostředky - gesta,
mimika

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
- cvičení aktivního naslouchání:splnění úkolu dle pokynu
KV - základní komunikační pravidla

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


KV - základní komunikační pravidla
- poznává základní komunikační pravidla - vyslechne mluvčího bez přerušení, nepřekřikuje ostatní, střídání rolí
mluvčího
- vyslechne pozorně mluvčího (sleduje mluvčího očima, otáčí se za ním, reaguje mimikou, gesty)

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
- základní komunikační pravidla - zdvořilé vyslechnutí mluvčího bez přerušení,
nepřekřikování se, střídání rolí mluvčího a posluchače

- základní komunikační pravidla - zdvořilé vyslechnutí mluvčího bez přerušení, nepřekřikování se, střídání rolí
mluvčího a posluchače

Přesahy do

Přesahy z
Tělesná výchova
1. ročník
Pokyny a povely

KV - výslovnost

Očekávané výstupy
žák:


KV - výslovnost
- rozvíjí slovní zásobu
- vyslovuje pečlivě a správně, snaží se opravit svoji nedbalou nebo nesprávnou výslovnost

Učivo
- rozvíjení znělého hlasu, artikulování, srozumitelné mluvení, pečlivá a správná výslovnost, dechová a hlasová
cvičení
- rozvoj mluvené řeči, rozvíjení slovní zásoby

KV - mluvený projev

Očekávané výstupy
žák:


KV - mluvený projev
- zvolí tempo řeči a pauzy podle komunikačního záměru, správně dýchá

Učivo
- prosba, upozornění, nabídka k smíru, pozdrav, omluva, poděkování, vyřízení vzkazu, oslovení, ukončení
rozhovoru, kladení otázek, odpovědi celou větou
- společná reprodukce pohádky nebo společných zážitků, vypravování jednoduchého příběhu nebo popis
jednoduché věci, vypravování a popis podle názorných pomůcek
- seřazení ilustrací podle dějové posloupnosti
- poslech textu, vypravování, převyprávění slyšeného vlastními slovy

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
- používání verbálních a jiných prostředků řeči: dialog, monolog, dramatizace spisovné vyjadřování
KV - psaní

Očekávané výstupy

Učivo
Psaní

žák:


KV - psaní
Psaní
- umí správně sedět a držet psací náčiní
- napíše správně písmena a číslice, spojuje písmena ve slabiky a slova
- dodrží správné pořadí písmen ve slově a slovo dokončí
- zapíše jednoduché slyšené slovo (s otevřenou slabikou na konci)
- opíše nebo přepíše krátké jednoduché sdělení
- snaží se kontrolovat vlastní písemný projev

- správné sezení a držení psacího náčiní
- hygiena zraku, umístění sešitu a jeho sklon
- přípravné cviky na uvolňování ruky k psaní
- psaní jednotlivých prvků písmen a číslic - čáry, oblouky, zátrhy, ovály, kličky, vlnovky
- orientace v liniatuře, individuální použití pomocné linky
- správné tvary písmen a číslic
- dodržování tvaru, sklonu a velikosti písmen
- úprava psaného textu
- spojování písmen ve slabiky a slova
- správné pořadí písmen ve slově
- dokončení slova
- opisování podle předlohy, přepisování

- psaní věty - opis, přepis, autodiktát, psaní samostatně tvořených vět
- opis a přepis jednoduchého sdělení
- psaní velkých písmen vlastních jmen a na začátku věty

Literární výchova

Očekávané výstupy

Učivo
Literární výchova

žák:


Literární výchova
Literární výchova
- přečte krátkou báseň
- naučí se nazpaměť a přednese krátkou báseň

Průřezová témata

- poslech literárních textů
- básně zpaměti, rozpočitadla, hádanky a jejich řešení, výtvarné hádanky a jejich řešení, dramatizace vlastního zážitku, pohádky, scénky, (přirozená intonace, přiměřené tempo přednesu, srozumitelná mluva)
- vypravování
- dětské knihy, spisovatelé pro děti, ilustrátoři
- návštěva divadelních představení
- vytvoření ilustrace k přečtenému nebo slyšenému textu nebo k zhlédnutému představení
Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Výtvarná výchova
Kreativita
1. ročník
- tvorba vlastních textů, vypravování vlastních zážitků, dramatizace
Vizuální sdělení a komunikace
Komunikace
- používání verbálních a jiných prostředků řeči: dialog, monolog, dramatizace spisovné vyjadřování
JV - zvuková a grafická podoba slova

Očekávané výstupy

Učivo
Zvuková a grafická podoba slova

žák:


JV - zvuková a grafická podoba slova
- vyslovuje správně hlásky a samohlásky
- člení slova na slabiky a na hlásky
- rozliší slovo, slabiku, hlásku / písmeno
- pozná a rozliší větu a slovo
- napíše krátká slova lexikálně správně
- vyslovuje správně krátké a dlouhé samohlásky
- zapíše jednoduché slyšené slovo, přečte slovo napsané
- určí krátké a dlouhé samohlásky, určí počet slabik a hlásek /písmen ve slově

- mluvené a psané/tištěné slovo, slabika, hláska/písmeno z hlediska potřeb čtení a psaní
- rozvíjení znělého hlasu, artikulování, srozumitelné mluvení - výslovnost samohlásek, souhlásek a
souhláskových skupin
- sluchové rozlišování délky samohlásek
- sluchová analýza a syntéza hlásek, slabik a slov
- tvrdé a měkké souhlásky (ve slabikách) a jejich výslovnost
- písmeno malé, velké, tištěné, psané
- poznávání písmen abecedy ve vztahu k příslušným hláskám
Slovní zásoba a tvoření slov

- rozvoj mluvené řeči, rozvíjení slovní zásoby
- spisovné vyjadřování z hlediska slovní zásoby a kultury mluveného projevu
- slovo a věta - spojování slov do vět, tvoření vět
- intonace - otázka, odpověď
- procvičování věty v mluveném i psaném projevu
2. ročník

Šárka Nováková, 7+2 týdně, P
KV - verbální a nonverbální prostředky řeči

Očekávané výstupy
žák:


KV - verbální a noverbální prostředky řeči
Verbální a nonverbální prostředky řeči
- mluví přiměřeně rychle
- volí vhodná slova i mimojazykové prostředky

Průřezová témata

Učivo
Verbální a nonverbální prostředky řeči
- přiměřená rychlost mluvy
- volba vhodných slov i mimojazykových prostředků
- základní komunikační prostředky v rozhovoru (osloví, poprosí, poděkuje, pozdraví, omluví se, vyřídí vzkaz,
rozloučí se, střídá se v roli mluvčího)
Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
- tvorba vlastních textů, vypravování vlastních zážitků, dramatizace
Komunikace
- používání verbálních a jiných prostředků řeči: dialog, monolog, dramatizace spisovné vyjadřování
Rozvoj schopností poznávání
- cvičení pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování:
procvičování psaní, báseň zpaměti, reprodukce textu

Přesahy z
Tělesná výchova
2. ročník
Pokyny a povely

KV - mluvený projev

Očekávané výstupy

Učivo
Mluvený projev

žák:


KV - mluvený projev

- dějová posloupnost
Mluvený projev
- seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh
- vypracuje úkoly podle slovních pokynů nebo písemného zadání

- řazení ilustrací podle dějové posloupnosti
- vyprávění jednoduchého příběhu podle obrázkové osnovy
- práce podle slovních pokynů nebo písemného zadání

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
- používání verbálních a jiných prostředků řeči: dialog, monolog, dramatizace spisovné vyjadřování

Přesahy do

Přesahy z

KV - čtení

Očekávané výstupy

Učivo
Čtení

žák:


KV - čtení
Čtení
- přečte srozumitelně text přiměřené náročnosti
- čte jednoduchý text s porozuměním

- pozorné čtení, opravování výslovnosti
- čtení jednoduchých textů s porozuměním
- hlasité a tiché čtení

KV - psaní

Očekávané výstupy

Učivo
Psaní

žák:


KV - psaní
Psaní
- píše písmena a číslice správně a čitelně
- spojuje správně písmena ve slabiky a slova
- kontroluje dle svých schopností správnost vlastního písemného projevu

- správné tvary písmen a číslic
- dodržování sklonu a výšky písmen, rozestupů písmen a rozestupů mezi slovy
- správné spojení písmen ve slabiky a slova
- opis nebo přepis jednoduchého sdělení věcně správně (adresa, dopis, vzkaz)
- kontrola vlastního písemného projevu a oprava případných grafických a pravopisných chyb
- úhledné a čitelné psaní

JV- význam slova

Očekávané výstupy

Učivo
Význam slova

žák:


JV - význam slova
Význam slova
- porovná slova a vysvětlí jejich význam
- určí a třídí slova významem nadřazená, souřadná a podřazená

- slovo nadřazené, podřazené, slova souřadná
- rozlišování nadřazenosti a podřazenosti slov
- určování slov nadřazených
- obecná a vlastní jména
- určování počtu slabik, hlásek
- význam slabiky pro dělení slov
- dělení slov na slabiky, dělení slov na konci řádku
- dělení hlásek - samohláska, souhláska
- samohlásky dlouhé, krátké, dvojhlásky
- u, ú, ů - psaní (mimo morfologický šev) a zdůvodňování
- souhlásky tvrdé, měkké, obojetné
- psaní i/y po souhláskách měkkých a tvrdých, zdůvodňování
- slabikotvorné r, l, písmeno ě
- výslovnost a psaní slov se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
- souhlásky znělé a neznělé - psaní a výslovnost na konci a uvnitř slova, zdůvodňování

- abeceda

JV - třídění slov podle významu

Očekávané výstupy

Učivo
Třídění slov podle významu

žák:


JV - třídění slov podle významu
Třídění slov podle významu
- třídí slova podle zobecněného významu ( děj, věc, vlastnost, okolnost)

- třídění slov podle zobecněného významu
- děj, věc, vlastnost, okolnost
- obecná a vlastní jména
- procvičování pravopisu vlastních jmen osob, zvířat a jmen místních

JV - slovní druhy

Očekávané výstupy

Učivo
Slovní druhy

žák:


JV - slovní druhy
Slovní druhy
- vyjmenuje druhy slov
- pozná v textu podstatná jména
- pozná v textu slovesa, předložky a přídavná jména

- seznámení s názvy slovních druhů
- slovní druhy - podstatná jména, slovesa, předložky, spojky, přídavná jména - vyhledávání a poznávání v textu

JV - správné gramatické tvary

Očekávané výstupy

Učivo
Správné gramatické tvary

žák:


JV - správné gramatické tvary
Správné gramatické tvary
- užívá správné gramatické tvary slov v mluveném projevu

- správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves v mluveném projevu
- spisovné vyjadřování z hlediska slovní zásoby a kultury mluveného projevu

JV - věta a souvětí

Očekávané výstupy

Učivo
Věta a souvětí

žák:


JV - věta a souvětí
Věta a souvětí

- věta - jednotka řečového projevu
- věta, slovo, tvoření vět ze slov
- pořádek slov ve větě
- psaní věty jednoduché
- spojení dvou nebo více vět, spojky
- pořádek vět
- dějová a časová posloupnost

- uspořádá slova do jednoduchých vět ve správném pořadí
- vytvoří krátké souvětí spojením dvou jednoduchých vět

JV - druhy vět

Očekávané výstupy

Učivo
Druhy vět

žák:


JV - druhy vět
Druhy vět
- určí druhy vět (podle postoje mluvčího)
- vytvoří druhy vět

- druhy vět podle postoje mluvčího
- určování (rozlišování) vět podle postoje mluvčího
- tvoření vět podle postoje mluvčího
- přirozená intonace věty
- psaní vět s náležitými znaménky
- určování pořádku slov ve větě, tvoření vět ze slov
- tvoření vět v řeči mluvené i psané

Literární výchova

Očekávané výstupy

Učivo
Literární výchova

žák:


Literární výchova
Literární výchova
- vyslechne pozorně literární text, reaguje na slyšené (gesty, mimikou)
- přečte s porozuměním krátký příběh nebo pohádku, volně převypráví přečtené, zodpoví na otázky, vyjádří své
pocity kresbou
- prohlédne si ilustrace, řekne, co ho na ilustraci zaujalo

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Výtvarná výchova
Kreativita
2. ročník
- cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (originality, schopnosti vidět věci Vizuální sdělení a komunikace
jinak) - domýšlení textů, vymýšlení rýmů, vymýšlení příběhů k obrázkové
osnově

- poslech literárních textů pro děti
- věcné naslouchání - aktivní, pozorné, soustředěné
- reagování na slyšené verbálně i nonverbálně
- čtení - hádanky, rozpočitadla, říkanky, přísloví, krátký příběh ze života dětí, pohádka, báseň
- přednes básní a říkadel, přednes básně zpaměti, přednes prózy
- volná reprodukce - vyprávění čteného nebo slyšeného textu
- dramatizace, scénka
- vytvoření vlastní ilustrace k textu
- práce podle pokynů slovních i písemných
- vyjádření pocitů z četby, hodnocení literárních postav, jejich vlastností
- pohádkové postavy x postavy skutečné
- pojmy a výrazy: rozpočitadla, hádanky, básně, loutkové divadlo, divák, čtenář, spisovatel, kniha, básník,
ilustrace, ilustrátor, časopis

Přesahy do

Přesahy z
Člověk a jeho svět
2. ročník
Minulost a současnost

3. ročník

Šárka Nováková, 7+1 týdně, P
KV - hygienické návyky (psaní)

Očekávané výstupy

Učivo
Hygienické návyky (psaní)

žák:


KV - hygienické návyky (psaní)
Hygienické návyky
- správně sedí, dodržuje hygienické požadavky spojené se psaním

- hygienické návyky spojené se psaním - správné sezení, držení psacího náčiní, dostatek světla, sklon sešitu,
vzdálenost sešitu od očí, zacházení s psacím náčiním

KV - písmena a číslice (psaní)

Očekávané výstupy

Učivo
Písmena a číslice (psaní)

žák:


KV - písmena a číslice (psaní)
Písmena a číslice (psaní)
- zkontroluje vlastní písemný projev a opraví případné pravopisné chyby
- upevňuje správné tvary písmen a číslic
- odstraňuje individuální nedostatky v kvalitativních i kvantitativních znacích písma

- plynulé, rychlé, úhledné psaní - osobitý rukopis
- automatizace psacího pohybu
- psaní diktátu
- zkontroluje vlastní písemný projev a opraví případné pravopisné chyby - správné tvary písmen a číslic,
pravopis

KV - jednoduché sdělení

Očekávané výstupy

Učivo
Jednoduché sdělení

žák:


KV - jednoduché sdělení
Jednoduché sdělení
- opíše nebo přepíše jednoduché sdělení
- samostatně vytvoří a napíše krátký dopis, oznámení, pozvánku

- opis nebo přepis jednoduchého sdělení
- formální úprava a čitelnost textu
- samostatně vytvořené a napsané jednoduché sdělení, dopis, pozdrav z prázdnin, oznámení, pozvánka,
jednoduché blahopřání

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

Tělesná výchova
3. ročník
Pokyny a povely
KV - vyprávění podle ilustrace

Očekávané výstupy

Učivo
Vyprávění podle ilustrace

žák:


KV - vyprávění podle ilustrace
Vyprávění podle ilustrace
- seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich příběh

- řazení ilustrací podle dějové posloupnosti, vyprávění příběhu podle ilustrací
- vyjadřuje se souvisle, plynule a přiměřeně rychle

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
- cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (originality, schopnosti vidět věci
jinak) - vymýšlení příběhů k obrázkové osnově
Komunikace
- dovednosti pro verbální sdělování ( technika a výraz řeči): volba vhodných
slov, stavba vět, chronologie děje
KV - čtení

Očekávané výstupy

Učivo
Čtení

žák:


KV - čtení
Čtení
- přečte plynule a s porozuměním přiměřeně náročný text

- hygiena zraku a rozvíjení čten.návyků - správná vzdálenost textu od očí, dostatek světla, správné sezení,
úprava a čistota pracovního místa, zacházení s knihou
- plynulé čtení vět s větným přízvukem
- plynulé čtení s přirozenou intonací
- hlasité čtení, předčítání
- tiché čtení
- vyhledávání informací v textu
- orientace v krátkém textu, orientační prvky (odstavec, řádek)
- pozorný poslech četby nebo přednesu
- reagování na slyšené verbálně i nonverbálně

KV- mluvený projev

Očekávané výstupy

Učivo
Mluvený projev

žák:


KV - mluvený projev
Mluvený projev
- dovede vyprávět vlastní zážitky

- vypravování vlastních zážitků
- volba vhodných slov a gest
- vypravování dle názorných pomůcek - obrázků
- dodržování posloupnosti na základě pozorování
- plynulé a přiměřeně rychlé vyjadřování
- užívání správných tvarů slov
- základní pravidla komunikace - zahájení i ukončení dialogu, oslovení, ukončení rozhovoru, střídání mluvčích

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
- používání verbálních a jiných prostředků řeči: dialog, monolog, dramatizace výstižné vyjadřování - spisovné vyjadřování
Rozvoj schopností poznávání
- cvičení pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování:
reprodukce textu
Kreativita
- tvorba vlastních textů, vypravování vlastních zážitků, dramatizace
LV - próza, verše, pohádka a ostatní vyprávění

Očekávané výstupy

Učivo
Próza, verše, pohádka a ostatní vyprávění

žák:


LV - próza, verše, pohádka a ostatní vyprávění

- pozorný poslech textu, udržení kontaktu s mluvčím - očima, otáčením se za slyšeným hlasem - za mluvčím
apod.
- báseň zpaměti, recitace
- převyprávění slyšeného nebo čteného textu
- domýšlení nedokončeného příběhu
- dramatizace
- rozdíl mezi prózou a poezií (ukázky)

Próza, verše, pohádka a ostatní vyprávění
- odliší pohádku od ostatních vyprávění, najde a vysvětlí odlišnosti
- rozpozná prózu a poezii
- naučí se nazpaměť a zarecituje báseň

- verš, rým
- rozdíl mezi skutečným příběhem a pohádkou
- pojmy: pohádka, povídka, bajka, přirovnání, scénář, režisér
Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Přesahy do
Výtvarná výchova

Přesahy z
Člověk a jeho svět

Rozvoj schopností poznávání
3. ročník
- cvičení pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování: báseň
Vizuální sdělení a komunikace
zpaměti, reprodukce textu
Kreativita
- cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (originality, schopnosti vidět věci
jinak) - domýšlení textů, vymýšlení rýmů

3. ročník
Proměny v přírodě
Člověk a jeho svět
3. ročník
Orientace v čase
Člověk a jeho svět
3. ročník
Dopravní bezpečnost
Člověk a jeho svět
3. ročník
Minulost a současnost
Hudební výchova
3. ročník
poslech

LV - vyjádření pocitů z přečteného textu

Očekávané výstupy

Učivo
Vyjádření pocitů z přečteného textu

žák:


LV - vyjádření pocitů z přečteného textu
Vyjádření pocitů z přečteného textu
- vyjádří vlastní ilustrací pocit ke slyšenému nebo čtenému textu
- vypracuje úkoly podle slyšeného nebo písemného zadání

- přečtení vhodného literárního textu přiměřeně rychle a ve vhodném frázování
- vlastní ilustrace ke slyšenému nebo čtenému textu
- vypracování úkolů podle slyšeného nebo písemného zadání
- chápání četby jako zdroje informací

JV - význam a stavba slova

Očekávané výstupy

Učivo
Význam a stavba slova

žák:


JV - význam a stavba slova
Význam a stavba slova
- porovná významy slov
- vyhledá v textu slova příbuzná

- slovo a skutečnost
- slova jednoznačná, mnohoznačná
- slova významem souznačná, protikladná
- slova příbuzná
- vyhledávání a třídění slov podle významu
- stavba slova: část předponová, kořen, část příponová

- slovní přízvuk

JV - slovní druhy

Očekávané výstupy
žák:


JV - slovní druhy
Slovní druhy
- rozliší slovní druhy v základním tvaru
- vyhledá a určí slovní druhy v textu přiměřené náročnosti

Učivo
Slovní druhy
- třídění na ohebné a neohebné slovní druhy
- vyhledávání a určování slovních druhů v základním tvaru

JV - mluvený projev

Očekávané výstupy

Učivo
Mluvený projev

žák:


JV -mluvený projev
Mluvený projev
- užívá správné gramatické tvary podstatných a přídavných jmen a sloves v mluveném projevu

- užití správných gramatických tvarů podstatných jmen, přídavných jmen, sloves v mluveném projevu
- skloňování podstatných jmen
- časování sloves

JV - věta a souvětí

Očekávané výstupy

Učivo
Věta a souvětí

žák:


JV - věta a souvětí
Věta a souvětí
- spojí věty do jednoduchého souvětí vhodnými spojkami a spojovacími výrazy

- určování základní skladební dvojice ve větě jednoduché
- spojování vět v jednoduchá souvětí vhodnými spojkami a spojovacími výrazy

JV - vyjmenovaná slova, pravopis

Očekávané výstupy

Učivo
Vyjmenovaná slova, pravopis

žák:


JV - vyjmenovaná slova, pravopis
Vyjmenovaná slova, pravopis
- napíše správně a odůvodní i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech
- odůvodní a správně napíše i/y po měkkých a tvrdých souhláskách
- odůvodní a správně napíše ú,ů, ě, ve slovech mimo morfologický šev
- napíše a zdůvodní psaní velkých písmen na začátku věty,ve vlastních jménech

-pamětné zvládnutí vyjmenovaných slov, jejich použití v textu
- procvičování pravopisu vyjmenovaných slov a slov příbuzných, vyhledávání vyjmenovaných slov v textu

- odůvodňování a správný pravopis i/y po měkkých a tvrdých souhláskách
- odůvodňování a správné psaní ú,ů, ě, ve slovech mimo morfologický šev
- psaní a zdůvodňování psaní velkých písmen na začátku věty a ve vlastních jménech

-slova příbuzná, kořen slova, část příponová a předponová
4. ročník

Zdena Dundychová, 7+1 týdně, P
LV - typy uměleckých a neuměleckých textů

Očekávané výstupy

Učivo
Typy uměleckých a neuměleckých textů

žák:


LV - různé typy uměleckých a neuměleckých textů
Typy uměleckých a neuměleckých textů
- odliší poezii a prózu
- najde rozdíly ve zpracování textu krásné a naučné literatury

- rozdíly mezi krásnou literaturou a naučnými texty
- reprodukce obsahu textu
- odlišení skutečnosti od fikce
- dovede pozorně naslouchat, zapamatovat si zajímavé myšlenky a říci, čím text (pořad) zaujal
- najde hlavní myšlenku díla
- chápání četby jako zdroje informací

Průřezová témata
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
- rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci: práce ve skupinách (vyhledávání
příkladů textů)

Přesahy do
Výtvarná výchova
4. ročník
Vizuální sdělení a komunikace

Přesahy z
Člověk a jeho svět
4. ročník
Státní svátky

LV - Literární pojmy

Očekávané výstupy

Učivo
Literární pojmy

žák:


LV - jednoduché literární pojmy
Literární pojmy
- používá pojmy:
poezie, lyrika (píseň), epika, jednoduché pojmenování, rytmus básní, verš, rým, přirovnání,
próza, pověst, povídka,
divadlo, druhy filmů - loutkový, kreslený, hraný

- poslech literárních textů
- rozdíly mezi krásnou literaturou a naučnými texty
- vyjádření dojmu z četby, záznam (čtenářský deník)
- recitace, přednes
- přímá řeč - řeč mluvčího
- hodnocení postav literárního díla a určení jejich vzájemného vztahu
- typy divadelních představení - loutka, maňásek, herec
- odlišení verše od prózy

KV - čtení s porozuměním

Očekávané výstupy

Učivo

Čtení s porozuměním

žák:


KV - čtení s porozuměním
Čtení s porozuměním
- přečte správně a plynule přiměřeně náročný umělecký nebo populárně naučný text potichu i nahlas, čte s
porozuměním

- plynulost čtení uměleckých i naučných textů se správným:
slovním přízvukem,
větným přízvukem,
s přirozenou intonací ve správném frázování
- uvědomělé čtení zvláště naučných textů

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
- cvičení dovedností zapamatování , dovednosti pro učení a studium zpracování zadaných úkolů (odpovědi na otázky písemně i ústně)
KV - podstatné a okrajové informace

Očekávané výstupy

Učivo
Podstatné a okrajové informace

žák:


KV - podstatné a okrajové informace
Podstatné a okrajové informace
- v přečteném textu rozliší podstatné a okrajové informace, podstatné informace podtrhne
- vyhledá klíčová slova

Průřezová témata

- vyhledávání informací z různých zdrojů
- vyhledávání klíčových slov především v naučných textech
Přesahy do

Přesahy z

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- identifikování základních orientačních prvků v textu - řádek, odstavec hledání rozdílů mezi informativním, zábavním a naučným sdělením
KV - úplné a neúplné sdělení

Očekávané výstupy

Učivo
Úplné a neúplné sdělení

žák:


KV - úplné a neúplné sdělení

- vyhledávání informací na stejné téma, porovnání a posouzení úplnosti informace, doplnění informace
Úplné a neúplné sdělení
- posoudí úplnost či neúplnost sdělení po přečtení textu

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- posouzení úplnosti sdělení - hledání rozdílů mezi informativním, zábavním a
naučným sdělením
KV - reprodukce obsahu

Očekávané výstupy

Učivo

žák:

Reprodukce obsahu


KV - reprodukce obsahu
Reprodukce obsahu
- zreprodukuje čtené nebo slyšené
- zapamatuje si fakta

- reprodukce obsahu čteného nebo slyšeného
- zapíše si poznámky
- zapamatuje si fakta

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
- dovednosti pro sdělování verbální i neverbální - technika řeči, výraz, cvičenív
neverbálním sdělování
KV - dialog

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
Dialog



KV - dialog
Dialog
- vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku
- dodržuje základní komunikační pravidla
- při telefonování se představí, mluví podle momentální situace, ukončí rozhovor, rozloučí se
- výstižně a stručně vyřídí vzkaz

- dialog, telefonování, zanechání zprávy na záznamníku
- při telefonování se představí, mluví podle momentální situace, ukončí rozhovor, rozloučí se
- výstižně a stručně vyřídí vzkaz
- volba vhodných mimojazykových prostředků
- volba vhodných slov
- užívání správných tvarů slov
- základní komunikační pravidla
- tempo, intonace, přízvuk, pauzy - volba podle komunikačního záměru (vypravování, rozhovor)
- vypravování vlastních prožitků
- dodržování dějových složek

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
- rétorická cvičení - dialog, vedení dialogu - telefonování
KV - mluvený projev

Očekávané výstupy

Učivo
Mluvený projev

žák:


KV - mluvený projev
Mluvený projev
- volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči podle komunikačího záměru
- zvolí vhodné jazykové i mimojazykové prostředky v závislosti na komunikačním záměru
- užívá správné tvary slov, vyjadřuje se pomocí souvětí, hovoří souvisle

- sledování mluvčího - očima, otáčí se za mluvčím, reaguje otázkami
- volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempa řeči podle komunikačího záměru
- zvolí vhodné jazykové i mimojazykové prostředky v závislosti na komunikačním záměru, užívá správné
tvary slov, vyjadřuje se pomocí souvětí, hovoří souvisle

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
- řeč těla, zvuků a slov - cvičení pozorování a empatického a aktivního
naslouchání- používání spisovného jazyka - tvorba vlastních textů, vypravování
vlastních zážitků
KV - manipulativní komunikace

Očekávané výstupy

Učivo
Manipulativní komunikace

žák:


KV - manipulativní komunikace
Manipulativní komunikace
- rozpozná úplnost nebo neúplnost mluveného sdělení, reklamy
- řekne v čem je informace nepravdivá, neúplná, případně informaci doplní

- úplnost nebo neúplnost mluveného sdělení, reklamy
- řekne v čem je informace nepravdivá, neúplná, případně informaci doplní

KV - osnova

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
Osnova



KV - osnova
Osnova
- sestaví a napíše osnovu vypravování a na jejím základě vytvoří krátký mluvený nebo písemný projev s
dodržením časové posloupnosti

- sestavení a napsání osnovy vypravování
- nadpis, členění projevu
- stručné, přehledné, srozumitelné převyprávění obsahu v dějové i časové posloupnosti, krátký mluvený nebo
písemný projev

KV - spisovná výslovnost

Očekávané výstupy

Učivo
Spisovná výslovnost

žák:


KV - spisovná výslovnost
Spisovná výslovnost
- užívá správné tvary slov, hovoří spisovně, rozpozná spisovnou a nespisovnou výslovnost

Průřezová témata

- spisovné tvary slov, rozpoznávání spisovné a nespisovné výslovnosti
Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
Používání verbálních a jiných prostředků řeči: dialog, monolog, slohová cvičení
Výstižné vyjadřování Spisovné vyjadřování
KV - komunikační žánry

Očekávané výstupy

Učivo
Komunikační žánry

žák:


KV - komunikační žánry
Komunikační žánry
- napíše obsahově správně jednoduchý dopis

- vyplňování formulářů a tiskopisů - objednávka, přihláška
- obsahově správné znění a formální úprava - dopis, pozvánka, blahopřání, oznámení, adresa, telegram,

korespondenční lístek - účelné rozvržení plochy

- napíše stručný zápis
- vyplní jednoduchý tiskopis

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
Používání verbálních a jiných prostředků řeči: dialog, monolog, slohová cvičení
Výstižné vyjadřování Spisovné vyjadřování
JV - významy slov

Očekávané výstupy

Učivo
Významy slov

žák:


JV - významy slov
Významy slov
- porovná významy slov, vyhledá v textu slova příbuzná, slova stejného nebo podobného významu

- třídění slov podle významu
- slova příbuzná, slova významem podobná
- slova spisovná a nespisovná a jejich rozlišování
- slova citově zabarvená, jejich poznávání v textu, slova různě citově zabarvená, jejich porovnávání se
spisovnými

JV - kořen slova

Očekávané výstupy

Učivo
Kořen slova

žák:


JV - kořen slova
Kořen slova
- rozlišuje kořen slova, část předponovou a příponovou a koncovku

- stavba slov - kořen slova, část předponová a příponová, koncovka
- rozlišování předpon a předložek

JV - slovní druhy

Očekávané výstupy

Učivo
Slovní druhy

žák:


JV - slovní druhy
Slovní druhy
- určí slovní druhy plnovýznamových slov
- užívá správné gramatické tvary v mluveném projevu

Průřezová témata

- slovní druhy - určování, vyhledávání v textu

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kooperace a kompetice
- rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci - práce ve skupině
JV - spisovná slova

Očekávané výstupy

Učivo
Spisovná slova

žák:


JV - spisovná slova
Spisovná slova
- rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary

- slova spisovná a jejich nespisovné tvary

JV - základní skladební dvojice

Očekávané výstupy

Učivo
Základní skladební dvojice

žák:


JV - základní skladební dvojice
Základní skladební dvojice
- vyhledá základní skladební dvojici
- určí podmět a přísudek
- v neúplné skladební dvojici označí základ věty

- podmět a přísudek
- určování podmětu a přísudku
- podmět nevyjádřený

JV - věta a souvětí

Očekávané výstupy

Učivo
Věta a souvětí

žák:


JV - věta a souvětí
Věta a souvětí
- rozliší větu jednoduchou a souvětí
- vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
- zná základní pravidla interpunkce

- rozlišování věty jednoduché a souvětí
- zná základní pravidla interpunkce

JV - spojovací výrazy

Očekávané výstupy

Učivo
Spojovací výrazy

žák:


JV - spojovací výrazy
Spojovací výrazy
- použije vhodné spojovací výrazy

- spojování vět v souvětí spojovacími výrazy
- rozlišování věty jednoduché a souvětí
- základní pravidla interpunkce

JV - i/y po obojetných souhláskách

Očekávané výstupy

Učivo
i/y po obojetných souhláskách

žák:


JV - i/y po obojetných souhláskách
i/y po obojetných souhláskách
- napíše a odůvodní i/y po obojetných souhláskách ve slovech (vyjmenovaná slova)

- vyjmenovaná slova
- uvědomělé používání i/y po obojetných souhláskách u vyjmenovaných a příbuzných slov

5. ročník

Zdena Dundychová, 7 týdně, P
LV - Dojmy z četby a záznam z četby

Očekávané výstupy

Učivo
Dojmy z četby a záznam z četby

žák:


LV - dojmy z četby a záznam z četby
Dojmy z četby a záznamy z četby
- přečte pozorně text, zapamatuje si nebo si zapíše podstatné myšlenky, které využije pro pozdější práci
- zaznamená své pocity (ve čtenářském deníku)

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
- používání verbálních a jiných prostředků řeči: dialog, monolog, slohová
cvičení - výstižné vyjadřování - spisovné vyjadřování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
- kořeny a zdroje evropské civilizace: Staré pověsti české - četba

- krásná literatura a naučné texty a rozdíly mezi nimi
- vyjádření pocitů z četby, písemný záznam
- čtení uměleckých textů
- recitace, přednes, předčítání, veršovaná próza,
- reprodukce obsahu textu
- přímá řeč
- hodnocení postav liter.díla a určení jejich vzájemného vztahu
- vytvoření vlastní ilustrace k textu
- chápání četby jako zdroje informací a obohacování slovní zásoby
- odlišení verše od prózy
- odlišení fikce od skutečnosti
- pojmy - poezie: lyrika /píseň/, epika, jednoduché pojmenování, rytmus básní, verš, rým, přirovnání
- próza: pověst, povídka, hlavní a vedlejší postavy
- divadlo: jednání, konflikt a jeho řešení
- film: různé druhy filmů
- upevňování pojmů: rozpočitadlo, říkanka, hádanka, báseň, pohádka, bajka, povídka, spisovatel, básník,
čtenář, režisér, verš, rým
- zraková hygiena a rozvíjení čtenářských návyků
Přesahy do

Výtvarná výchova
5. ročník
Vizuální sdělení a komunikace

Přesahy z

LV - Reprodukce textu a tvorba vlastního literárního textu

Očekávané výstupy

Učivo
Reprodukce textu, tvoření vlastního literárního textu

žák:


LV - reprodukce textu, tvoření vlastního literárího textu
Reprodukce textu, tvoření vlastního literárního textu
- převypráví slyšený nebo čtený text a vyjádří svoje pocity z něj
- vytvoří a napíše vlastní text na dané téma

Průřezová témata

- reprodukce obsahu textu
- přímá řeč
- hodnocení postav liter.díla a určení jejich vzájemného vztahu
- vytvoření vlastní ilustrace k textu
- vypracování úkolů podle pokynů nebo písemného zadání
- vytvoření vlastního literárního textu na dané téma

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
- tvorba vlastních textů, dokončování příběhů
KV - čtení s porozuměním

Očekávané výstupy

Učivo
Čtení s porozuměním

žák:


KV - čtení s porozuměním
Čtení s porozuměním
- přečte text potichu i nahlas, vypracuje kontrolní úkoly podle písemných nebo mluvených pokynů

Průřezová témata

- studijní čtení naukových textů (klíčová slova)
- vyhledávání podstatných informací v encyklopediích, knihách, časopisech, ve slovnících, na internetu
- chápání četby jako zdroje získávání informací
- stručné zápisky, výpisky, nákresy
- obohacování slovní zásoby (správné tvary slov)
- poslech četby nebo přednesu uměleckých textů, sledování mluvčího, reagování otázkami
- poznámky ze čteného nebo slyšeného textu, zápisky
Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
- cvičení dovedností zapamatování , dovednosti pro učení a studium zpracování zadaných úkolů (odpovědi na otázky písemně i ústně)
KV - posouzení informace

Očekávané výstupy

Učivo
Podstatné a okrajové informace

žák:


KV - podstatné a okrajové informace
Podstatné a okrajové informace
- vyhledá podstatné informace zvláště v odborných a naučných textech (učebnicích), určí okrajové informace
- zapíše podstatné informace, zapíše stručně zápisky, udělá výpisy, nákresy
- vyhledá klíčová slova

Průřezová témata

- posouzení úplnosti textu a informací, vyhledávání doplňkových informací
- vyhledávání podstatných informací v encyklopediích, knihách, časopisech, ve slovnících, na internetu

Přesahy do

Přesahy z

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- identifikování základních orientačních prvků v textu - řádek, odstavec hledání rozdílů mezi informativním, zábavním a naučným sdělením
KV - úplné a neúplné sdělení

Očekávané výstupy

Učivo
Úplné a neúplné sdělení

žák:


KV - úplnost sdělení
Úplné a neúplné sdělení
- vyhledá informace na dané téma, porovná a posoudí úplnost či neúplnost informace
- posoudí pravdivost, reálnost

Průřezová témata

- posouzení úplnosti textu a informací, vyhledávání doplňkových informací

Přesahy do

Přesahy z

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- posouzení úplnosti sdělení - příklady textů, doplnění informací - hledání
rozdílů mezi informativním, zábavním a naučným sdělením
KV - reprodukce obsahu

Očekávané výstupy
žák:


KV - reprodukce obsahu
Reprodukce obsahu
- zreprodukuje věcně, přehledně bez zbytečných podrobností přečtený nebo slyšený text

Průřezová témata

Učivo
Reprodukce obsahu
- reprodukce obsahu stručně, jasně a přehledně bez zbytečných podrobností a v dějové i časové posloupnosti

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
- dovednosti pro sdělování verbální i neverbální - technika řeči, výraz, cvičení v
neverbálním sdělování
KV - dialog

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
Dialog



KV - dialog
Dialog
- vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku
- dodržuje základní komunikační pravidla
- při telefonování se představí, mluví podle momentální situace, ukončí rozhovor, rozloučí se
- výstižně a stručně vyřídí vzkaz

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace

- volba vhodných mimojazykových prostředků
- volba vhodných slov
- užívání správných tvarů slov
- základní komunikační pravidla
- tempo, intonace, přízvuk, pauzy - volba podle komunikačního záměru (vypravování, rozhovor)
- dodržování dějových složek
Přesahy do

Přesahy z

- rétorická cvičení - dialog, vedení dialogu - telefonování
KV - mluvený projev

Očekávané výstupy

Učivo
Mluvený projev

žák:


KV - mluvený projev
Mluvený projev
- dodržuje základní komunikační pravidla - vyslechne mluvčího bez přerušení, nepřekřikuje jej, dodržuje pravidlo
"mluví jen jeden", dodržuje střídání v roli mluvčího
- zvolí tempo řeči, intonaci, přízvuk a pauzy podle komunikačního záměru (vypravování, popis, rozhovor)

Průřezová témata

- volba vhodných mimojazykových prostředků
- základní komunikační prostředky- vyslechnutí mluvčího bez přerušení, střídání rolí mluvčího,pozdrav,
omluva. prosba, oslovení,
- vyřízení vzkazu, odmítnutí, ukončení rozhovoru
- tempo, intonace, přízvuk a pauzy zvolit podle komunikačního záměru

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
Používání verbálních a jiných prostředků řeči: dialog, monolog, slohová cvičení
Výstižné vyjadřování Spisovné vyjadřování
KV -manipulativní komunikace

Očekávané výstupy

Učivo
Manipulativní komunikace

žák:


KV - manipulativní komunikace
Manipulativní komunikace
- vyhledá " manipulativní" slova, vysvětlí, v čem spočívá "klamavá" reklama

Průřezová témata

- vyhledání manipulativních slov /reklama/
Přesahy do

Přesahy z

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Základní orientační prvky v textu: klíčová slova, odstavce Manipulativní
komunikace: vyhledávání manipulativních slov nejen v reklamě
KV - osnova

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
Osnova



KV - osnova
Osnova
- sestaví a napíše osnovu vyprávění a napíše podle ní vyprávění s dodržením časové posloupnosti
- podle sestavené osnovy vypravuje a napíše krátký projev

- osnova - sestavení a její zápis
- nadpis, členění projevu

KV - spisovná výslovnost

Očekávané výstupy

Učivo
Spisovná výslovnost

žák:


KV - spisovná výslovnost
Spisovná výslovnost

- spisovné tvary slov, rozpoznávání spisovné a nespisovné výslovnosti

- užívá správné tvary slov
- hovoří spisovně
- rozpozná spisovnou a nespisovnou výslovnost
KV - komunikační žánry

Očekávané výstupy

Učivo
Komunikační žánry

žák:


KV - komunikační žánry
Komunikační žánry
- napíše obsahově i formálně správně dopis, pozvání, přání, oznámení
- napíše stručný zápis
- vyplní fomulář, tiskopis - objednávka, přihláška, podací lístek, telegram

- dopis, pozvání, oznámení, blahopřání, účelné rozvržení plochy, formální úprava
- vyplňování formulářů a tiskopisů - objednávka, přihláška

JV - významy slov

Očekávané výstupy

Učivo
Významy slov

žák:


JV - významy slov
Významy slov
- porovná významy slov
- vyhledá slova příbuzná, slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

- význam slova
- třídění slov podle významu
- porovnání významů slov - slova příbuzná, slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová
- rozlišování obecných a vlastních jmenKořen slova, jazyková výchova
- osvojování jazyka jako nástroje dorozumívání - vytváření vztahu k jazyku

JV - kořen slova

Očekávané výstupy

Učivo
- stavba slova - kořen, část příponová, předponová, koncovka

žák:


JV - kořen slova
Kořen slova
- určí stavbu slova: kořen, část příponovou, předponovou a koncovku

JV - slovní druhy

Očekávané výstupy

Učivo

Slovní druhy

žák:


JV - slovní druhy
Slovní druhy
- určí slovní druhy plnovýznamových slov
- užívá správné gramatické tvary v mluveném projevu

- slovní druhy - určování slovních druhů
- užívání správných gramatických tvarů v mluveném i psaném projevu
- infinitiv sloves, určování infinitivu
- určité slovesné tvary
- určování u sloves: osoba, číslo, čas
- slovesné způsoby
- určování slovesného způsobu v textu
- vzory podstatných jmen
- skloňování podstatných jmen

JV - slova spisovná

Očekávané výstupy

Učivo
Spisovná slova

žák:


JV - spisovná slova
Spisovná slova
- používá spisovný jazyk i mimo školu
- rozliší slova spisovná a jejich nespisovné tvary

Průřezová témata

- slova spisovná a jejich nespisovné tvary

Přesahy do

Přesahy z

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita
Komunikace s vrstevníky z odlišných sociokulturních skupin, respektování
odlišností: používání spisovné češtiny
JV - základní skladební dvojice

Očekávané výstupy

Učivo
Základní skladební dvojice

žák:


JV - základní skladební dvojice
Základní skladební dvojice
- vyhledá základní skladební dvojici
- určí podmět a přísudek
- v neúplné skladební dvojici označí základ věty

- podmět a přísudek
- určování podmětu a přísudku

JV - věta a souvětí

Očekávané výstupy

Učivo

Věta a souvětí

žák:


JV - věta a souvětí
Věta a souvětí
- rozliší větu jednoduchou a souvětí
- vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
- zná základní pravidla interpunkce

- rozlišování věty jednoduché a souvětí
- spojování vět v souvětí spojovacími výrazy
- interpunkce, základní pravidla interpunkce

JV - spojovací výrazy

Očekávané výstupy

Učivo
Spojovací výrazy

žák:


JV - spojovací výrazy
Spojovací výrazy
- použije vhodné spojovací výrazy
- spojuje věty v souvětí spojovacími výrazy a vhodně je obměňuje

- spojování vět v souvětí spojovacími výrazy
- rozlišování věty jednoduché a souvětí
- základní pravidla interpunkce

JV - i/y po obojetných souhláskách

Očekávané výstupy

Učivo
i/y po obojetných souhláskách

žák:


i/y po obojetných souhláskách
i/y po obojetných souhláskách
- napíše správně a odůvodní i/y ve slovech po obojetných souhláskách

- uvědomělé používání i/y po obojetných souhláskách u vyjmenovaných a příbuzných slov
- vyjmenovaná slova

JV - shoda podmětu s přísudkem (syntaktický pravopis)

Očekávané výstupy
žák:


JV - shoda podmětu s přísudkem (syntaktický pravopis)

Učivo
Shoda podmětu s přísudkem (syntaktický pravopis)
- podmět a přísudek
- určování podmětu a přísudku
- shoda přísudku s podmětem, psaní i/y v příčestí minulém

6. ročník

Jana Englická, 4 týdně, P
JV Spisovná výslovnost

Očekávané výstupy

Učivo

Spisovná výslovnost

žák:


JV spisovná výslovnost
Spisovná výslovnost
žák:
- objasňuje zásady spisovné výslovnosti
- rozlišuje a člení souvislou řeč

- hláskosloví
- spodoba znělosti
- slovní přízvuk
- zvuková stránka věty

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z
Výchova ke zdraví
6. ročník
Život v rodině a mimo ni
Výchova ke zdraví
6. ročník
Rozvoj osobnosti

JV Práce se slovníky a příručkami

Očekávané výstupy

Učivo
Práce se slovníky a příručkami

žák:


JV práce se slovníky a příručkami
Práce se slovníky a příručkami
- používá Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny a další jazykové příručky

Průřezová témata

- seznámení s jazykovými příručkami
- práce v knihovně
Přesahy do

Německý jazyk
7. ročník
Poslech s porozuměním
Německý jazyk
7. ročník
Mluvení
Německý jazyk
7. ročník
Čtení s porozuměním
Německý jazyk
7. ročník
Psaní

Přesahy z
Anglický jazyk
6. ročník
Čtení s porozuměním
Anglický jazyk
6. ročník
Psaní
Anglický jazyk
6. ročník
Poslech s porozuměním
Anglický jazyk
6. ročník
Mluvení

JV Slovní druhy

Očekávané výstupy

Učivo
Slovní druhy

žák:


JV slovní druhy
Slovní druhy
- rozliší všechny slovní druhy
- tvoří spisovné tvary slov a vhodně je používá v komunikaci

- druhy slov
- podstatná jména, druhy podstatných jmen
- přídavná jména, druhy přídavných jmen,
- přídavná jména přivlastňovací, stupňování přídavných jmen
- zájmena, druhy zájmen
- číslovky, druhy číslovek, užívání číslovek a jejich skloňování
- slovesa

JV Věta a souvětí

Očekávané výstupy

Učivo
Věta a souvětí

žák:


JV věta a souvětí
Věta a souvětí
- rozliší, pojmenuje a určí rozvíjející větné členy
- zopakuje a shrne učivo o přímé řeči

- stavba větná, základní větné členy, rozvíjející větné členy (předmět, příslovečné určení, přívlastek)
- věta jednoduchá a souvětí

JV Ovládání pravopisu

Očekávané výstupy

Učivo
Ovládání pravopisu

žák:


JV ovládání pravopisu
Ovládání pravopisu
- opakuje, procvičuje a objasní pravopis lexikální, morfologický a syntaktický

- skupiny bě-bje, vě-vje, pě, mě-mně
- předpony s-/se-, z-/ze,vz-/vze
- předložky s/se, z/ze
- i/y po obojetných souhláskách
- skloňování přídavných jmen měkkých, tvrdých a přivlastňovacích
- tvary zájmen já, ten, náš, on, ona, ono, můj, tvůj, svůj
- shoda přísudku s podmětem, s několikanásobným podmětem
- psaní n/nn

JV Analýza českého jazyka

Očekávané výstupy

Učivo
Analýza českého jazyka

žák:


JV analýza českého jazyka
Analýza českého jazyka
- rozlišuje útvary českého jazyka

- jazyk a jeho útvary

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z
Výchova k občanství
7. ročník
Člověk ve společnosti

KV Výstižné jazykové prostředky

Očekávané výstupy

Učivo
Výstižné jazykové prostředky

žák:


KV jazykové prostředky
Jazykové prostředky
- vyjadřuje se prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci

Průřezová témata

- vypravování
- popis předmětu, osoby, pracovního postupu
- zpráva a oznámení
- dopis
Přesahy do

Přesahy z

Sportovní hry
6. ročník
Komunikace při sportu
KV Spisovné a nespisovné jazykové prostředky

Očekávané výstupy

Učivo
Spisovné a nespisovné jazykové prostředky

žák:


KV spisovné a nespisovné jazykové prostředky
Spisovné a nespisovné jazykové prostředky
- odliší spisovné a nespisovné prostředky v projevu

Průřezová témata

- dopis osobní a úřední
- vypravování (obecná čeština, spisovný jazyk)
Přesahy do

Přesahy z
Sportovní hry
6. ročník
Komunikace při sportu

KV Verbální a jiné prostředky řeči

Očekávané výstupy

Učivo
Verbální a jiné prostředky řeči

žák:


KV verbální a jiné prostředky řeči
Verbální a jiné prostředky řeči
- umí zkombinovat verbální i nonverbální prostředky podle situace a záměru

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
- komunikace v různých situacích (dialog, informování, odmítání, omluva,
prosba, přesvědčování, vyjednávání, řeení konfliktů apod.) - posuzování
pravdivosti a úplnosti sdělení: dopis, úřední dopis, zpráva, oznámení

- mluvní cvičení
- dramatizace
- pantomima
Přesahy do

Přesahy z
Sportovní hry
6. ročník
Komunikace při sportu
Výchova ke zdraví
6. ročník
Rozvoj osobnosti
Výchova ke zdraví
6. ročník
Život v rodině a mimo ni
Výchova ke zdraví
6. ročník
Zdraví a zdravý životní styl
Výchova ke zdraví
6. ročník
Osobní bezpečí
Anglický jazyk
6. ročník
Poslech s porozuměním

KV Základy studijního čtení

Očekávané výstupy

Učivo

Základy studijního čtení

žák:


KV základy studijního čtení
Základy studijního čtení
- vyhledá a zapíše podstatné informace
- vytvoří výpisky a výtah
- samostatně připraví jednoduchý referát

Průřezová témata

- hlavní myšlenky textu
- osnova, výpisky, výtah

Přesahy do

Přesahy z
Informatika
6. ročník
Relevance informací
Anglický jazyk
6. ročník
Čtení s porozuměním

KV Účelové uspořádání textu

Očekávané výstupy

Učivo
Účelové uspořádání textu

žák:


KV účelové uspořádání textu
Účelové uspořádání textu
- uspořádá jednoduché informace
- připraví jednoduchý text

- osnova
- odstavce
- prostředky návaznosti textu

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z
Hudební výchova
6. ročník
vvyužití hudebních schopností a dovedností

KV Správný písemný projev

Očekávané výstupy

Učivo
Správný písemný projev

žák:


KV správný písemný projev
Správný písemný projev
- napíše gramaticky a věcně správně vlastní písemný projev (vypravování, popis, dopis, zpráva a oznámení)

Průřezová témata

- písemné slohové práce (vypravování, popis, dopis)
- písemné zpracování dalších slohových útvarů

Přesahy do

Přesahy z
Anglický jazyk
6. ročník
Psaní

LV Reprodukce textu

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
Reprodukce textu



LV reprodukce textu
Reprodukce textu
- jednoduše zreprodukuje přečtený text

- čtení a reprodukce ukázek z čítanky (báje, pohádky a pověsti, bajky,próza s dětským hrdinou, balady a
romance, umělecko-naučná a naučná literatura, dobrodružné příběhy)
- poslech literárních textů a volná reprodukce

- přednes vhodných literárních textů (poezie)
- vlastní ilustrace k literárním textům

- vytvoří ilustrace k literárním ukázkám
- přednese poezii přiměřenou věku

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z
Výchova ke zdraví
6. ročník
Rozvoj osobnosti
Výchova ke zdraví
6. ročník
Život v rodině a mimo ni

LV Vlastní názor na dílo

Očekávané výstupy

Učivo
Vlastní názor na dílo

žák:


LV vlastní názor na dílo
Vlastní názor na dílo
- vyjádří dojmy ze své četby nebo z návštěvy kulturního pořadu

- ústní zpracování vlastní četby

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Výchova k občanství
Lidské vztahy
7. ročník
Lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního
Člověk ve společnosti
prostředí do kolektivu třídy: spisovná čeština, vysvětlení nutnosti komunikace v
češtině (četba, dialog)
LV Vlastní tvorba

Očekávané výstupy

Učivo
Vlastní tvorba

žák:


LV vlastní tvorba
Vlastní tvorba
- vytvoří vlastní jednoduchou pohádku
- vymyslí příběh

- pohádka
- bajka

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
Vytvoření vlastního textu (poezie, próza)

Přesahy do
Výchova k občanství
7. ročník
Člověk ve společnosti
Výtvarná výchova
6. ročník
Výtvarné myšlení
Výtvarná výchova
6. ročník
Vizuální sdělení a komunikace

Přesahy z
Výtvarná výchova
6. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení
Výtvarná výchova
7. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení

LV Základní literární druhy a žánry

Očekávané výstupy

Učivo

Základní literární druhy a žánry

žák:


LV základní literární druhy a žánry a jejich představitelé
Základní literární druhy a žánry
- rozliší prózu a poezii
- uvede hlavní představitele, vystihne jejich charakterové vlastnosti

- poezie
- próza
- báje
- pohádky a pověsti
- bajky
- balady a romance

Průřezová témata

Přesahy do
Dějepis
6. ročník
Nejstarší civilizace

Přesahy z
Dějepis
6. ročník
Nejstarší civilizace
Dějepis
6. ročník
Antická kultura

LV Vyhledávání informací

Očekávané výstupy

Učivo
Vyhledávání informací

žák:


LV vyhledávání informací
Vyhledávání informací
- vyhledá informace (z různých zdrojů - internet, časopisy, knihy atd.)

- práce ve školní knihovně
- návštěva Městské knihovny

Průřezová témata

Přesahy do
Informatika
6. ročník
Relevance informací
Informatika
6. ročník
Text

Přesahy z
Výchova ke zdraví
6. ročník
Zdraví a zdravý životní styl
Výtvarná výchova
6. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení

KV Manipulace v masmédiích

Očekávané výstupy

Učivo
Manipulace v masmédiích

žák:


KV manipulace v masmédiích
Manipulace v masmédiích
- rozpozná "klamavou reklamu", klamavé informace
- posoudí a vyjádří se, kde a v čem je manipulace

Průřezová témata
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Práce ve školní knihovně a v učebně informatiky: vyhledávání informací,
posuzování úplnosti a reálnosti
7. ročník

Jana Englická, 3+1 týdně, P

- reklama a inzerát

Přesahy do

Přesahy z
Výchova ke zdraví
6. ročník
Rozvoj osobnosti

JV Obohacování slovní zásoby

Očekávané výstupy

Učivo
Obohacování slovní zásoby

žák:


JV obohacování slovní zásoby
Obohacování slovní zásoby
- vyhledá věcný význam slov
- rozliší slohové rozvrstvení slovní zásoby
- uvede příklady obohacování slovní zásoby

- slovní zásoba a způsoby jejího obohacování
- odvozování příponami, předponami
- skládání slov a zkracování, zkratky a zkratková slova

JV Slovní druhy

Očekávané výstupy

Učivo
Slovní druhy

žák:


JV slovní druhy
Slovní druhy
- určí slovní druhy
- určí mluvnické významy
- používá spisovné tvary slov

- podstatná jména, odchylné tvary některých podstatných jmen označujících části těla
- přídavná jména
- zájmena, skloňování a užívání vztažných zájmen
- číslovky
- slovesa, některé obtížnější slovesné tvary, rod činný a trpný
- příslovce
- předložky
- spojky
- částice
- citoslovce

JV Věta a souvětí

Očekávané výstupy

Učivo
Věta a souvětí

žák:


JV věta a souvětí
Věta a souvětí
- rozliší, pojmenuje a určí větné členy
- nahradí větné členy vedlejšími větami

- druhy vět podle postoje mluvčího
- věty dvojčlenné, jednočlenné, větné ekvivalenty
- větné členy
- druhy vedlejších vět
- přístavek

JV Ovládání pravopisu

Očekávané výstupy

Učivo
Ovládání pravopisu

žák:


JV ovládání pravopisu
Ovládání pravopisu
- objasní pravopis lexikální, morfologický a syntaktický

- podstatná jména
- přídavná jména
- velká písmena
- shoda přísudku s podmětem

- interpunkce
KV Odlišení fakta od názoru

Očekávané výstupy

Učivo
Odlišení fakta od názoru

žák:


KV odlišení fakta od názoru
Odlišení fakta od názoru
- čte pozorně, zná orientační prvky v textu
- soustředěně naslouchá
- odliší fakta od názoru

Průřezová témata
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- kritický přístup ke zpravodajství a reklamě - hodnotící prvky ve sdělení (výběr
slov a záběrů)

- popis uměleckých děl
- líčení
- umělecky zpracovaný životopis
Přesahy do

Přesahy z

Výtvarná výchova
7. ročník
Kultura a její rozdíly, výtvarná kultura
Výtvarná výchova
7. ročník
Výtvarné myšlení

KV Výstižné jazykové prostředky

Očekávané výstupy

Učivo
Výstižné jazykové prostředky

žák:


KV výstižné jazykové prostředky
Výstižné jazykové prostředky
- vyjadřuje se vhodnými prostředky pro danou komunikační situaci
- prohlubuje si stylistické dovednosti

Průřezová témata

- vypravování
- popis, subjektivně zabarvený popis
- charakteristika
- životopis
- žádost
- výtah
Přesahy do

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení
Sestavování příspěvků do školního rozhlasu, proslovu na volby do Žákovského
parlamentu

Přesahy z
Sportovní hry
7. ročník
Komunikace v Tv

KV Spisovné a nespisovné jazykové prostředky

Očekávané výstupy

Učivo
Spisovné a nespisovné jazykové prostředky

žák:


KV spisovné a nespisovné jazykové prostředky
Spisovné a nespisovné jazykové prostředky
- odliší spisovné a nespisovné prostředky v projevu

Průřezová témata

- vyhledávání spisovných a nespisovných jazykových prostředků v literárních ukázkách
Přesahy do

Přesahy z
Sportovní hry
7. ročník

Komunikace v Tv
KV Verbální a jiné prostředky řeči

Očekávané výstupy

Učivo
Verbální a jiné prostředky řeči

žák:


KV verbální a jiné prostředky řeči
Verbální a jiné prostředky řeči
- rozlišuje mluvené žánry podle komunikační situace
- dovede použít různé verbální i neverbální prostředky podle situace a komunikačního záměru

Průřezová témata

- mluvní cvičení
- dramatizace
- pantomima
Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
- komunikace v různých situacích (dialog, informování, odmítání, omluva,
prosba, přesvědčování, vyjednávání, řeení konfliktů apod.)

Přesahy z
Sportovní hry
7. ročník
Komunikace v Tv
Hudební výchova
6. ročník
vvyužití hudebních schopností a dovedností

KV Základy studijního čtení

Očekávané výstupy

Učivo
Základy studijního čtení

žák:


KV základy studijního čtení
Základy studijního čtení
- vyhledá a zformuluje hlavní myšlenky v textu
- vytvoří výpisky a výtah

- výtah

KV Účelové uspořádání textu

Očekávané výstupy

Učivo
Účelové uspořádání textu

žák:


KV účelové uspořádání textu
Účelové uspořádání textu
- uspořádá informace v textu
- připraví ústní i písemný projev

- osnova
- odstavce
- prostředky návaznosti textu

KV Správný písemný projev

Očekávané výstupy

Učivo
Správný písemný projev

žák:


KV správný písemný projev
Správný písemný projev
- napíše gramaticky a věcně správně vlastní projev (vypravování, popis, charakteristika, životopis, pozvánka,
žádost)

Průřezová témata
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Stavba mediálních sdělení

- písemné slohové práce (vypravování, popis uměleckých děl, životopis, výtah)
- písemné zpracování dalších slohových útvarů (popis pracovního postupu, žádost, pozvánka)

Přesahy do

Přesahy z
Informatika
6. ročník

Vyprávění, sestavování příspěvků do školního rozhlasu

Relevance informací
Výchova k občanství
9. ročník
Člověk ve společnosti

LV Reprodukce textu

Očekávané výstupy

Učivo

žák:

Reprodukce textu


LV reprodukce textu
Reprodukce textu
- reprodukuje přečtený nebo slyšený text
- zaznamená hlavní myšlenky
- přednese vhodný text

- čtení a reprodukce ukázek z čítanky (poezie, povídky, kroniky, biblické příběhy, balady a romance, divadelní
hry, biografie a autobiografie, cestopisná literatura, romány)
- poslech literárních textů a volná reprodukce
- přednes vhodných literárních textů
- vlastní ilustrace k literárním textům

LV Vlastní názor na dílo

Očekávané výstupy

Učivo
Vlastní názor na dílo

žák:


LV vlastní názor na dílo
Vlastní názor na dílo
- zhodnotí a zaznamená dojmy ze své četby nebo z návštěvy kulturního pořadu

Průřezová témata

- ústní zpracování vlastní četby
Přesahy do

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního
prostředí do kolektivu třídy: spisovná čeština, vysvětlení nutnosti komunikace v
češtině (četba, dialog)

Přesahy z
Hudební výchova
6. ročník
Orientace ve znějící hudbě

LV Vlastní tvorba

Očekávané výstupy

Učivo
Vlastní tvorba

žák:


LV vlastní tvorba
Vlastní tvorba
- vytvoří vlastní jednoduchý vědecko-fantastický příběh

- povídka
- báseň

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
tvorba vlastního textu: poezie, próza, slohové cvičení

Přesahy do
Výtvarná výchova
7. ročník
Výtvarné myšlení
Výtvarná výchova
7. ročník
Vizuální sdělení a komunikace

Přesahy z
Výtvarná výchova
9. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení

LV Základní literární druhy a žánry

Očekávané výstupy

Učivo
Základní literární druhy a žánry

žák:


LV základní literární druhy a žánry
Základní literární druhy a žánry
- rozliší základní literární druhy a žánry a uvede jejich výrazné představitele

Průřezová témata

- balady a romance
- letopisy, kroniky
- historické příběhy
- poezie
- povídka
- román
- divadelní hra
- paměti
Přesahy do

Přesahy z

Dějepis
6. ročník
Nejstarší civilizace
LV Různé ztvárnění téhož námětu

Očekávané výstupy

Učivo
Různé ztvárnění téhož námětu

žák:


LV různé ztvárnění téhož námětu
Různé ztvárnění téhož námětu
- porovná různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování

Průřezová témata

- stvoření světa (Bible, antika)

Přesahy do

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního
prostředí do kolektivu třídy: spisovná čeština, vysvětlení nutnosti komunikace v
češtině (četba, dialog)

Přesahy z
Hudební výchova
7. ročník
Tvorba doprovodu
Výtvarná výchova
9. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení

LV Vyhledávání informací

Očekávané výstupy

Učivo
Vyhledávání informací

žák:


LV vyhledávání informací
Vyhledávání informací
- vyhledává a zpracovává informace

Průřezová témata
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Práce ve školní knihovně a v učebně informatiky: vyhledávání informací, PC
výukové programy

- práce ve školní knihovně a v učebně informatiky
Přesahy do

Přesahy z
Výtvarná výchova
7. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení
Výtvarná výchova

9. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení
8. ročník

Jana Englická, 4 týdně, P
JV Spisovná výslovnost

Očekávané výstupy

Učivo
Spisovná výslovnost

žák:


JV spisovná výslovnost
Spisovná výslovnost
- vyhledá slova přejatá a nahradí je slovy domácími

- slova přejatá, jejich výslovnost

JV Práce se slovníky a příručkami

Očekávané výstupy

Učivo
Práce se slovníky a příručkami

žák:


JV práce se slovníky a příručkami
Práce se slovníky a příručkami
- dovede vyhledat informace v Pravidlech českého pravopisu, ve Slovníku spisovné češtiny a
v jazykových příručkách

Průřezová témata

- Slovník spisovné češtiny: slova přejatá
- Pravidla českého pravopisu: nepravidelnosti ve skloňování podstatných jmen, skloňování obecných jmen
přejatých, skloňování cizích vlastních jmen
Přesahy do

Přesahy z
Anglický jazyk
8. ročník
Čtení s porozuměním
Anglický jazyk
8. ročník
Mluvení
Anglický jazyk
8. ročník
Poslech s porozuměním
Anglický jazyk
8. ročník
Psaní

JV Slovní druhy

Očekávané výstupy

Učivo
Slovní druhy

žák:


JV slovní druhy
Slovní druhy
- doplňuje znalosti o slovních druzích o některé nepravidelnosti ve skloňování
- určuje mluvnické kategorie

- slovesný vid, slovesa dokonavá a nedokonavá
- skloňování obecných jmen přejatých a cizích vlastních jmen

JV Věta a souvětí

Očekávané výstupy

Věta a souvětí
- významový poměr mezi jednotlivými složkami v několikanásobném větném členu
- souřadně spojené věty vedlejší
- souvětí souřadné a podřadné
- významový poměr mezi větami hlavními
- jazykové rozbory

žák:


Učivo

JV věta a souvětí
Věta a souvětí
- určí větné členy a vedlejší věty
- rozliší souvětí podřadné a souřadné

JV Ovládání pravopisu

Očekávané výstupy

Učivo
Ovládání pravopisu

žák:


JV ovládání pravopisu
Ovládání pravopisu
- objasní pravopis lexikální, morfologický a syntaktický

- předpony s-, z-, vz-, předložky s, z
- pravopis koncovek jmen a sloves
- skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

KV Odlišení fakta od názoru

Očekávané výstupy

Učivo
Odlišení fakta od názoru

žák:


KV odlišení fakta od názoru
Odlišení fakta od názoru
- čte, analyzuje a porovnává text
- využívá čtení jako zdroj informací

- líčení
- úvaha

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- kritický přístup ke zpravodajství a reklamě - hodnotící prvky ve sdělení (výběr
slov a záběrů)
Stavba mediálních sdělení
- principy sestavování zpravodajství - novinový článek
Tvorba mediálního sdělení
- uplatnění a výběr výrazových prostředků
KV Subjektivní a objektivní sdělení

Očekávané výstupy

Učivo
Subjektivní a objektiví sdělení

žák:


KV subjektivní a objektivní sdělení
Subjektivní a objektivní sdělení
- kriticky naslouchá
- rozliší subjektivní a objektivní sdělení

- úvaha (subjektivní)
- výklad (objektivní)
- líčení (subjektivní)

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
Zážitky a zkušenosti z cestování formou slohových cvičení: řečnické cvičení,
referát, vypravování, popis
KV Výstižné jazykové prostředky

Očekávané výstupy

Učivo
Výstižné jazykové prostředky

žák:


KV výstižné jazykové prostředky
Výstižné jazykové prostředky
- vyjadřuje se prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci
- rozvijí si stylistické dovednosti

Průřezová témata

- charakteristika literárních postav
- líčení
- výklad
- výtah
- úvaha
Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
- specifické komunikační dovednosti (monolog, vedení dialogu)

Přesahy z
Sportovní hry
8. ročník
Komunikace v SH

KV Spisovné a nespisovné jazykové prostředky

Očekávané výstupy

Učivo
Spisovné a nespisovné jazykové prostředky

žák:


KV spisovné a nespisovné jazykové prostředky
Spisovné a nespisovné jazykové prostředky
- nahradí nespisovný text spisovným
- používá spisovný jazyk

Průřezová témata

- vyhledávání spisovných a nespisovných jazykových prostředků v literárních ukázkách a vzájemné
nahrazování
Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
Obohacování slovní zásoby Používání spisovného jazyka, verbálních a
nonverbálních prostředků řeči
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Kritický přístup ke zpravodajství a reklamě, hodnotící prvky ve sdělení: výběr
vhodných slov
KV Základy studijního čtení

Očekávané výstupy

Učivo
Základy studijního čtení

žák:


KV základy studijního čtení
Základy studijního čtení
- vypracuje krátký odborný výklad

Průřezová témata

- výklad
- výtah
Přesahy do

Přesahy z

Svět práce
8. ročník
Příprava pokrmů
KV Správný písemný projev

Očekávané výstupy

Učivo
Správný písemný projev

žák:


KV správný písemný projev
Správný písemný projev
- napíše gramaticky a věcně správně vlastní text (charakteristika, subjektivně zabarvený popis, výklad, úvaha)

- písemné slohové práce (charakteristika literárních postav, líčení, výtah, úvaha)

LV Reprodukce textu

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
Reprodukce textu



LV reprodukce textu
Reprodukce textu
- reprodukuje přečtený nebo slyšený text
- zaznamená hlavní myšlenky, přednese vhodný text, předvede dramatizaci

- čtení a reprodukce ukázek z čítanky
- poslech literárních textů a volná reprodukce
- přednes vhodných literárních textů

LV Styl autora

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
Styl autora



LV styl autora
Styl autora
- rozliší základní rysy výrazného individuálního stylu některého známého autora

- porovnání stylů autorů podle ukázek v čítance

LV Vlastní názor na dílo

Očekávané výstupy

Učivo
Vlastní názor na dílo

žák:


LV vlastní názor na dílo
Vlastní názor na dílo
- zhodnotí a zaznamená dojmy z četby nebo z návštěvy kulturního pořadu

Průřezová témata

- ústní zpracování vlastní četby
Přesahy do

Přesahy z

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Respektování zvláštností různých etnik - cizinců navštěvujících naši školu:
ukázky literatury Zážitky z cest
LV Vlastní tvorba

Očekávané výstupy

Učivo

Vlastní tvorba

žák:


LV vlastní tvorba
Vlastní tvorba
- vytvoří vlastní povídku

- krátká povídka

Průřezová témata

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
tvorba vlastního textu: poezie, próza, slohové cvičení

Přesahy z
Výtvarná výchova
8. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení

LV Základní literární druhy a žánry a jejich představitelé

Očekávané výstupy

Učivo
Základní literární druhy a žánry a jejich představitelé

žák:


LV základní literární druhy a žánry a jejich představitelé
Základní literární druhy a žánry a jejich představitelé
- rozliší a porovná základní literární druhy a žánry
- uvede jejich výrazné představitele

- kronika
- povídky
- dramata
- lidová slovesnost
- balada
- epigram

Průřezová témata

Přesahy do
Dějepis
6. ročník
Antická kultura
Dějepis
7. ročník
Kultura vrcholného středověku
Dějepis
8. ročník
První polovina 19. století

Přesahy z
Dějepis
6. ročník
Antická kultura
Dějepis
7. ročník
Kultura vrcholného středověku

LV Základní literární směry a jejich představitelé

Očekávané výstupy

Učivo
Základní literární směry a jejich představitelé

žák:


LV základní literární směry a jejich představitelé
Základní literární směry a jejich představitelé
- uvede základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře

Průřezová témata

- starověká literatura
- středověká literatura
- humanismus a renesance
- baroko
Přesahy do

Dějepis

Přesahy z
Dějepis

6. ročník
Nejstarší civilizace
Dějepis
6. ročník
Antická kultura
Dějepis
7. ročník
Kultura raného středověku
Dějepis
7. ročník
Kultura vrcholného středověku
Dějepis
7. ročník
Renesance a humanismus
Dějepis
8. ročník
Kultura v 17. a 18. století
Hudební výchova
6. ročník
Skladatelé vážné hudby
Hudební výchova
6. ročník
Hudba v souvislosti s jiným uměním
Výtvarná výchova
8. ročník
Kultura a její rozdíly, výtvarná kultura

6. ročník
Nejstarší civilizace
Dějepis
6. ročník
Antická kultura
Dějepis
7. ročník
Kultura raného středověku
Dějepis
8. ročník
Kultura v 17. a 18. století
Dějepis
7. ročník
Kultura vrcholného středověku
Dějepis
7. ročník
Renesance a humanismus
Dějepis
8. ročník
První polovina 19. století

LV Různé ztvárnění téhož námětu

Očekávané výstupy

Učivo
Různé ztvárnění téhož námětu

žák:


LV různé ztvárnění téhož námětu
Různé ztvárnění téhož námětu
- porovná různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování

Průřezová témata

- porovnání: kniha, film, divadelní představení, hudební představení (Babička, Prodaná nevěsta)
Přesahy do

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Vnímání autora mediálních sdělení
Různé ztvárnění téhož námětu: porovnání literatury, filmu, divadla
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Respektování druhého, podporování dobrých vztahů: práce ve skupině

Přesahy z
Výtvarná výchova
7. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení
Výtvarná výchova
8. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení

LV Vyhledávání informací

Očekávané výstupy

Učivo
Vyhledávání informací

žák:


LV vyhledávání informací
Vyhledávání informací
- vyhledá a zpracuje informace získané z různých zdrojů

- práce ve školní knihovně a v učebně informatiky

Průřezová témata

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Práce ve školní knihovně a v učebně informatiky: vyhledávání informací, PC
výukové programy

Přesahy z
Výtvarná výchova
8. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení

9. ročník

Jana Englická, 4 týdně, P
JV Spisovná výslovnost

Očekávané výstupy

Učivo
Spisovná výslovnost

žák:


JV spisovná výslovnost
Spisovná výslovnost
- shrne a aplikuje znalosti o spisovné výslovnosti
- používá pravidla o výslovnosti a pravopisu slov cizího původu

- hlásky a hláskové skupiny
- větný přízvuk, větná melodie

JV Obohacování slovní zásoby

Očekávané výstupy

Učivo
Obohacování slovní zásoby

žák:


JV obohacování slovní zásoby
Obohacování slovní zásoby
- opakuje a shrnuje znalosti o slovní zásobě a tvoření slov

- rozvoj slovní zásoby, jádro slovní zásoby
- rozvrstvení slovní zásoby
- synonyma, homonyma, antonyma
- slovo, sousloví
- stavba slova
- odvozování, skládání, zkracování

JV Rozlišení slovních druhů

Očekávané výstupy

Učivo
Rozlišení slovních druhů

žák:


JV rozlišení slovních druhů
Rozlišení slovních druhů
- opakuje a shrnuje znalosti z tvarosloví

- slovní druhy - slova ohebná a neohebná

JV Věta a souvětí

Očekávané výstupy

Učivo
Věta a souvětí

žák:


JV věta a souvětí
Věta a souvětí
- shrnuje dosavadní znalosti o větě a souvětí
- doplňuje učivo o některé zvláštnosti ve stavbě věty

- stavba věty a souvětí - věty podle postoje mluvčího, věty dvojčlenné a jednočlenné, větné ekvivalenty
- tvoření vět a souvětí
- skladební dvojice
- věta hlavní a vedlejší
- souvětí souřadné a podřadné, druhy vedlejších vět

- významové poměry mezi souřadně spojenými větnými členy a vedlejšími větami
- složité souvětí
- samostatný větný člen, oslovení, vsuvka, věta neúplná
JV Ovládání pravopisu

Očekávané výstupy

Učivo
Ovládání pravopisu

žák:


JV ovládání pravopisu
Ovládání pravopisu
- zná pravopis českých slov, zdůvodní pravopisné jevy
- správně používá pravidla českého pravopisu

- pravopis lexikální, tvaroslovný, skladební
- vlastní jména

JV Analýza českého jazyka

Očekávané výstupy

Učivo
Analýza českého jazyka

žák:


JV analýza českého jazyka
Analýza českého jazyka
- shrnuje znalosti o útvarech českého jazyka
- nachází rozdíly

- projev mluvený a psaný, řeč, jazyk
- vývoj jazyka, útvary českého jazyka
- jazykověda a její disciplíny

KV Odlišení fakta od názoru

Očekávané výstupy

Učivo
Odlišení fakta od názoru

žák:


KV odlišení fakta od názoru
Odlišení fakta od názoru
- ověřuje fakta v textu, texty z různých zdrojů porovná
- odliší fakta od fikce
- uvede příklady
- zdůvodní svoje ověřování

Průřezová témata

- porovnání slohových postupů (výklad, úvaha)
- objektivní a subjektivní vyjádření v různých slohových útvarech

Přesahy do

Přesahy z

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Různé typy sdělení, jejich rozlišování, rozdíl mezi reklamou a zprávou, rozdíl
mezi faktickým a fiktivním obsahem: ověřování a porovnávání pravdivosti
textů z různých zdrojů, objektivní a subjektivní vyjádření
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- rozlišování "bulvárních" prvků ve sdělení od informativních a společensky
významných: "bulvární" noviny, odborná literatura, zprávy ve státní TV kritický přístup ke zpravodajství a reklamě - hodnotící prvky ve sdělení (výběr
slov a záběrů)
KV Manipulace v masmédiích

Očekávané výstupy

Učivo

Manipulace v masmédiích

žák:


KV manipulace v masmédiích
Manipulace v masmédiích
- kriticky posuzuje manipulaci v masmédiích
- obhájí svůj názor

Průřezová témata

- funkční styly
- publicistika
Přesahy do

Přesahy z

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- kritický přístup ke zpravodajství a reklamě - hodnotící prvky ve sdělení (výběr
slov a záběrů)
KV Výstižné jazykové prostředky

Očekávané výstupy

Učivo
Výstižné jazykové prostředky

žák:


KV výstižné jazykové prostředky
Výstižné jazykové prostředky
- vybere a použije prostředky vhodné pro danou komunikační situaci

Průřezová témata

- výklad
- popis
- charakteristika
- vypravování
- úvaha
- proslov
- diskuse
Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Zážitky a zkušenosti z cestování formou slohových cvičení: řečnické cvičení,
referát, vypravování, popis
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
- specifické komunikační dovednosti (monolog, vedení dialogu) - efektivní
strategie: asertivní komunikacedovednosti komunikační obrany proti agresi a
manipulaci, pravda, lež, předstírání - modelové situace
KV Verbální a jiné prostředky řeči

Očekávané výstupy

Učivo
Verbální a jiné prostředky řeči

žák:


KV verbální a jiné prostředky řeči
Verbální a jiné prostředky řeči
- přednese připravený projev na základě poznámek nebo bez poznámek
- umí přednést nepřipravený projev

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace

- mluvní cvičení
- dramatizace
- pantomima
Přesahy do

Přesahy z

Zážitky a zkušenosti z cestování formou slohových cvičení: řečnické cvičení,
referát, vypravování, popis
KV Diskuse

Očekávané výstupy

Učivo

žák:

Diskuse


KV diskuse
Diskuse
- zapojí se do diskuse
- využívá pravidel dialogu

- řízení diskuse

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
- dialog, vedení dialogu
KV Základy studijního čtení

Očekávané výstupy

Učivo
Základy studijního čtení

žák:


KV základy studijního čtení
Základy studijního čtení
- samostatně připraví referát a přednese jej

Průřezová témata

- výklad
- výtah
- výpisky
Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Cvičení dovedností pro učení a studium: vyhledávání informací v učebnicích,
knihách, časopisech, slovníkách, na internetu Obohacování slovní zásoby
KV Správný písemný projev

Očekávané výstupy

Učivo
Správný písemný projev

žák:


KV správný písemný projev
Správný písemný projev
- napíše gramaticky a věcně správně vlastní text (vypravování, popis, charakteristika, životopis, výklad, výtah,
úvaha, proslov, referát)
- shrne a upevní si stylistické dovednosti

Průřezová témata
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
Zážitky a zkušenosti z cestování formou slohových cvičení: řečnické cvičení,
referát, vypravování, popis
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení

- písemné slohové práce (vypravování, proslov, líčení, úvaha)

Přesahy do

Přesahy z

Uplatnění a výběr vhodných výrazových prostředků a jejich kombinací pro
tvorbu věcně správných a komunikačně vhodných sdělení Sestavování
příspěvků do školního rozhlasu, proslovu na volby do Žákovského parlamentu
Proslov ke slavnostnímu ukončení školní docházky
Fungování a vliv médií ve společnosti
Vliv médií na kulturu - vliv filmu, televize na jednotlivce, život rodiny: úvaha
LV Reprodukce textu

Očekávané výstupy

Učivo

žák:

Reprodukce textu


LV reprodukce textu
Reprodukce textu
- reprodukuje přečtený nebo slyšený text
- zaznamenává hlavní myšlenky
- přednáší vhodné texty
- předvádí dramatizaci

- čtení a reprodukce ukázek z čítanky
- poslech literárních textů a volná reprodukce
- přednes vhodných literárních textů

LV Styl autora

Očekávané výstupy

Učivo

žák:

Styl autora


LV styl autora
Styl autora
- rozpozná základní rysy výrazného individuálního stylu autora

- porovnání stylů autorů podle ukázek v čítance

LV Vlastní názor na dílo

Očekávané výstupy

Učivo
Vlastní názor na dílo

žák:


LV vlastní názor na dílo
Vlastní názor na dílo
- zaznamená a zhodnotí dojmy ze své četby nebo z návštěvy kulturního pořadu

- zpracování vlastní četby nebo návštěvy kulturního představení

LV Vlastní tvorba

Očekávané výstupy

Učivo
Vlastní tvorba

žák:


LV vlastní tvorba
Vlastní tvorba
- vytvoří vlastní jednoduchou poezii nebo prózu

- vytvoření vlastního literárního textu na základě osvojené literární teorie (podle svých schopností)

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
Vytvoření vlastního textu (poezie, próza)

Přesahy do
Výtvarná výchova
7. ročník
Výtvarné myšlení
Výtvarná výchova

Přesahy z

7. ročník
Vizuální sdělení a komunikace
Výtvarná výchova
7. ročník
Výtvarné techniky - výrazové prostředky
LV Hodnotná a konzumní literatura

Očekávané výstupy

Učivo
Hodnotná a konzumní literatura

žák:


LV hodnotná a konzumní literatura
Hodnotná a konzumní literatura
- porovná hodnotnou /klasickou/ a konzumní literaturu
- vhodnými argumenty obhájí své názory
- uvede klady a zápory díla

- vlastní názor na přečtená díla dle vlastního výběru
- porovnání klasické a konzumní literatury

LV Základní literární druhy a žánry a jejich představitelé

Očekávané výstupy

Učivo
Základní literární druhy a žánry a jejich představitelé

žák:


LV základní literární druhy a žánry a jejich představitelé
Základní literární druhy a žánry a jejich představitelé
- rozliší a porovná základní literární druhy a žánry
- uvede jejich výrazné představitele

- romány, povídky, divadelní hra, poezie

LV Základní literární směry a jejich představitelé

Očekávané výstupy

Učivo
Základní literární směry a jejich představitelé

žák:


LV základní literární směry a jejich představitelé
Základní literární směry a jejich představitelé
- zařadí významné představitele české a světové literatury k příslušným literárním směrům

- romantismus
- národní obrození
- realismus ve světové literatuře
- česká literatura v 2. polovině 19. století
- 90. léta 19. století
- první světová válka (Hašek, Remarque, Hemingway)
- avantgardy (dada, poetismus, surrealismus)
- druhá světová válka (Čapek, Vančura, Drda, Clavell)
- 2. polovina 20. století (exilová literatura, samizdat, oficiální literatura)

Průřezová témata

Přesahy do
Dějepis
8. ročník

Přesahy z
Dějepis
9. ročník

První polovina 19. století
Dějepis
8. ročník
Habsburská monarchie v 2. polovině 19. století
Dějepis
9. ročník
První světová válka
Dějepis
9. ročník
Československo
Dějepis
9. ročník
Druhá světová válka
Dějepis
9. ročník
Poválečný vývoj

První světová válka
Dějepis
9. ročník
Nástup totalitních režimů
Dějepis
9. ročník
Druhá světová válka
Dějepis
8. ročník
Habsburská monarchie v 2. polovině 19. století
Dějepis
9. ročník
Poválečný vývoj

LV Různé ztvárnění téhož námětu

Očekávané výstupy

Učivo
Různé ztvárnění téhož námětu

žák:


LV různé ztvárnění téhož námětu
Různé ztvárnění téhož námětu
- porovná různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování

Průřezová témata

- ztvárnění téhož námětu v různých druzích umění (literatura, drama, film)
Přesahy do

Přesahy z

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita
Multikulturalita současného světa - ukázky literárních děl
LV Vyhledávání informací

Očekávané výstupy

Učivo
Vyhledávání informací

žák:


LV vyhledávání informací
Vyhledávání informací
- vyhledá a analyzuje informace získané z různých zdrojů

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Cvičení dovedností pro učení a studium: vyhledávání informací v učebnicích,
knihách, časopisech, slovníkách, na internetu Obohacování slovní zásoby
Anglický jazyk
Charakteristika předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu
• Obsahové vymezení

- práce ve školní knihovně a v učebně informatiky
Přesahy do

Přesahy z

Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským
jazykem. Poskytují živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa.
Předmět směřuje k tomu, aby žáci byli schopni rozumět větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají a dokázali komunikovat
prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Řečové dovednosti, které žáci získávají jsou
rozděleny na oblasti receptivní, produktivní a interaktivní.
Výuka seznamuje žáky s reáliemi zemí, jež tímto jazykem hovoří. Znalost cizího jazyka vede žáky k pochopení jiných cizojazyčných kultur, prohlubuje v nich toleranci k nim a je nedílnou
součástí komunikace mezi nimi.
Do výuky anglického jazyka jsou začleněna průřezová témata:
Mediální výchova
- kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (5. - 9. ročník),
- tvorba mediálních sdělení (8., 9. ročník)
Osobnostní a sociální výchova
- rozvoj schopnosti poznávání (6. - 9. ročník)
- sebepoznávání a sebepojetí (6. - 9. ročník)
- mezilidské vztahy (1. - 9. ročník)
- komunikace (1. - 9. ročník)
- kooperace a kompetice (6. - 9. ročník)
- hodnoty, postoje, praktická etika (6. - 9. ročník)
Multikulturní výchova
- kulturní diference (3.- 9. ročník)
- etnický původ (4. ročník)
- multikulturalita (3. - 9. ročník)
Environmentální výchova
- lidské aktivity a problémy životního prostředí (6., 9. ročník)
Výchova demokratického občana
- občanská společnost a škola (5. ročník)
• Časové vymezení
Vyučovací předmět má časovou dotaci jedné hodiny týdně v 1. a 2. ročníku, tří hodin týdně od 3. do 9. ročníku. Výuka probíhá většinou v celých třídách případně dělených na dvě skupiny.
• Organizační vymezení
Základní formou realizace předmětu je vyučovací hodina. Výuka anglického jazyka probíhá v jazykové učebně, je založena na modelu britské angličtiny, ale žáci jsou seznamováni také s výrazy
americké angličtiny. V učebnách informatiky pracují žáci s výukovými počítačovými programy. K rozvoji slovní zásoby slouží interaktivní materiály, práce s různými časopisy a výukovými
materiály přístupnými na internetu. Jazykové portfolio provází žáky od 3. až do 9. ročníku, v něm si žáci třídí získané dovednosti a zároveň slouží k vlastnímu sebehodnocení.
• Formy a metody výuky předmětu
Kromě frontální výuky gramatiky je v hodinách využívano aktivizačních a interaktivních metod výuky. Mezi ně patří:
párová a skupinová práce, kdy se do aktivit zapojují všichni žáci a efektivita vyučování je vyšší než při frontální práci se třídou,
projektová tématická práce (na závěr každé lekce),
práce s poslechem s využitím video a audio techniky s důrazem na nácvik správné výslovnosti,
používání pracovního sešitu, který slouží k upevňování naučené slovní zásoby, frází a gram. jevů,
čtení a dramatizace v rolích,
práce s obrazovými kartami,
herní aktivity psané i mluvené,
písničky a říkanky, které umožňují další procvičení prezentované slovní zásoby a gramatických struktur,

práce s časopisy , které slouží k seznámení s reáliemi anglicky mluvících zemí,
práce s portfóliem, která motivuje a vede žáky k sebehodnocení a uvědomění si, co se vlastně učí a do jaké míry to umí.
• Výchovně vzdělávací strategie předmětu
Při výuce anglického jazyka se rozvíjejí tyto klíčové kompetence:
Kompetence k učení
• volíme netradiční a nové metody a formy práce, které umožňují žákům získávat nové znalosti a dovednosti v poslechu, mluvení, čtení a psaní v anglické jazyce
• vedeme žáky k samostatné práci s textem, slovníky
• učíme žáky získané znalosti aktivně využívat
• žáci mají možnost se zúčastnit různých jazykových soutěží a zahraničních zájezdů
• rozvíjíme zájem o reálie anglicky mluvících zemí
Kompetence k řešení problémů
• na základě pracovních listů a cvičení v pracovním sešitě předkládáme žákům otázky k řešení
• vedeme k vyhledávání informací z různých zdrojů ( učebnice, internetu, encyklopedií, slovníků)
• rozšiřujeme práci o získávání informací z dalších zdrojů – televize, časopisy, noviny, fotografie, obrázky
• k tématu zadáváme zpracování projektových prací - samostatných i skupinových
• učíme žáky prezentovat v angličtině ústní i písemnou formou
• žáky vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích práce na projektu (plánování, příprava, realizace a hodnocení)
Kompetence komunikativní
• učíme žáky prezentovat v angličtině ústní i písemnou formou
• nabízíme žákům dostatek možností k porozumění textů a obrazových materiálů souvisejících s tématy jednotlivých lekcí
• podporujeme žáky v konverzačních dovednostech (tématické rozhovory, scénky)
• vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu
• vybízíme k práci s různými odbornými texty a jejich využívání k vlastnímu rozvoji
Kompetence sociální a personální
• zapojujeme žáky do tvorby pravidel práce při tvorbě žákovského portfólia
• vedeme žáky, aby se postupně naučili organizovat práci ve skupině sami
• vedeme žáky k získání dovednosti poskytnout pomoc při skupinové práci, ale také o ni požádat
• zdůrazňujeme potřebu respektovat a oceňovat snahu, postřehy a práci ostatních
• učíme žáky kritickému zhodnocení vlastní práce
• žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí
Kompetence občanské
• zdůrazňujeme rovnost všech lidí bez ohledu na jejich původ, rasu, tělesný či smyslový hendikep
Kompetence pracovní
• vedeme děti k samostatné organizaci vlastní práce
• učíme žáky využívat znalosti a zkušenosti získané z jednotlivých témat v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucí povolání
1. Portfólia prací žáka
6. - 9. ročník:

Obsah portfólia
- pracovní listy
- referáty
- zajímavosti
- testy
2. Evropské jazykové portfólio
je oficiálním evropským dokladem o tom, jak děti ovládají cizí jazyky.
Evropské jazykové portfolio má tři části:
I. Jazykový pas, II. Jazykový životopis a III. Sbírka.
Žákovská portfolia vycházejí z Evropského jazykového portfolia.

3. Testy
testy budou bodovány
Celkové hodnocení testů:
100% - 85% 1
84% - 70% 2
69% - 50% 3
49% - 20% 4
4. Projekty
Hodnocení projektů
zvolený postup práce 10 bodů
kvalita obsahu 25 bodů
celková úprava 10 bodů
prezentace projektu 35 bodů
zajímavosti (články, fotografie, výstřižky, obrázky)
10 bodů
sebehodnocení 10 bodů
Celkové hodnocení:
100 - 85 bodů 1
84 - 70 bodů 2
69 - 50 bodů 3
49 - 25 bodů 4
Průřezová témata pokrývaná předmětem
1. ročník

Helena Čermáková, 0+1 týdně, P
Řečové dovednosti

Očekávané výstupy

Učivo

Zvuková a grafická podoba jazyka:

žák:


Řečové dovednosti
žák v rámci tematických okruhů Pozdravy, Barvy, Čísla, Škola, Rodina, Hračky:
- seznamí se s novým jazykem
- určí význam jednoduchých slov a vět
- napodobí a opakuje výslovnost jednoduchých slov a krátkých vět

- základní výslovnostní návyky
Slovní zásoba:
- osvojení slovní zásoby
- použití v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů
Tematické okruhy:
pozdravy, poděkování
barvy
čísla
škola
rodina, dům
hračky
zvířata
tradice a svátky
Gramatika:
Sloveso TO BE, TO HAVE
Tvorba jednoduché věty

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
cvičení dovedností zapamatování: procvičování písní a básní
Komunikace
zpívání písní, básně, dramatizace

2. ročník

Helena Čermáková, 0+1 týdně, P

Přesahy do
Hudební výchova
1. ročník
zpěv
Hudební výchova
1. ročník
rytmický doprovod
Hudební výchova
1. ročník
pohybový doprovod
Výtvarná výchova
1. ročník
Výtvarný jazyk - výtvarné dovednosti

Přesahy z

Řečové dovednosti

Očekávané výstupy

Učivo

žák:




Řečové dovednosti
žák v rámci tematických okruhů Zvířata, Jídlo, Zájmy,Tělo, Svátky:
- napodobí a opakuje výslovnost jednoduchých slov a krátkých vět
- odpoví na jednoduché otázky
- určí význam jednoduchých slov a vět
- reaguje na jednoduché pokyny
Řečové dovednosti
žák v rámci tematických okruhů Zvířata, Jídlo, Zájmy,Tělo, Svátky:
- napodobí a opakuje výslovnost jednoduchých slov a krátkých vět
- odpoví na jednoduché otázky
- určí význam jednoduchých slov a vět
- reaguje na jednoduché pokyny

Zvuková a grafická podoba jazyka:
- základní výslovnostní návyky
Slovní zásoba:
- osvojení slovní zásoby
- použití v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů
Tematické okruhy:
pozdravy, poděkování
identifikace věcí
věk
barvy
čísla
části těla, obličej
jídlo
smysly
rodina
zvířata
tradice a svátky
Gramatika:
Sloveso TO BE, TO HAVE, TO LIKE
Tvorba jednoduché věty

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Seznámení se svátky anglicky mluvících zemí
Komunikace
zpívání písní, básně, dramatizace

Přesahy do
Hudební výchova
2. ročník
zpěv
Hudební výchova
2. ročník
rytmický doprovod
Výtvarná výchova

Přesahy z

2. ročník
Výtvarný jazyk - výtvarné dovednosti
3. ročník

Helena Čermáková, 3 týdně, P
Řečové dovednosti

Očekávané výstupy

Učivo
Zvuková a grafická podoba jazyka:

žák:






Řečové dovednosti
žák v rámci tematických okruhů Pozdravy, Abeceda, Škola, Čísla, Jídlo, Barvy, Hračky, Rodina, Zvířata, Oblečení,
Tělo, Město, Hodiny, Tvary, Svátky
- vysloví správně slova z osvojené slovní zásoby
- vyjádří se v jednoduchých větách
- přečte foneticky správně text v přiměřeném rozsahu slovní zásoby
- reaguje na jednoduché pokyny
- dokáže reprodukovat smysl jednoduchého příběhu
Řečové dovednosti
žák v rámci tematických okruhů Pozdravy, Abeceda, Škola, Čísla, Jídlo, Barvy, Hračky, Rodina, Zvířata, Oblečení,
Tělo, Město, Hodiny, Tvary, Svátky
- vysloví správně slova z osvojené slovní zásoby
- vyjádří se v jednoduchých větách
- přečte foneticky správně text v přiměřeném rozsahu slovní zásoby
- reaguje na jednoduché pokyny
- dokáže reprodukovat smysl jednoduchého příběhu
Řečové dovednosti
žák v rámci tematických okruhů Pozdravy, Abeceda, Škola, Čísla, Jídlo, Barvy, Hračky, Rodina, Zvířata, Oblečení,
Tělo, Město, Hodiny, Tvary, Svátky
- vysloví správně slova z osvojené slovní zásoby
- vyjádří se v jednoduchých větách
- přečte foneticky správně text v přiměřeném rozsahu slovní zásoby
- reaguje na jednoduché pokyny
- dokáže reprodukovat smysl jednoduchého příběhu

- fonetické znaky – pasivně
- základní výslovnostní návyky
- vztah mezi zvukovou a grafickou podob slov
Slovní zásoba:
- osvojení slovní zásoby
- použití v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů
Tematické okruhy:
pozdravy
abeceda
identifikace věcí
čísla
věk
telefonní čísla
barvy
hračky
popis osob, rodina
oblečení
části těla
město
hodiny, tvary
zvířata
reálie AJ zemí
tradice a svátky
Gramatika:

Sloveso TO BE, TO HAVE, přivlastňovací zájmena, vazba "There is/are", dotazování místa, hodiny a časové
údaje
Tvorba jednoduché věty

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
Popis částí svého těla - parts of the body, adjectives Srovnání se s druhými
Poznávání lidí
Vzájemné poznávání se ve třídě, procvičování přídavných jmen při popisu
vzhledu spolužáků, přiřazování vlastností postavám v učebnici Chatterbox1
4. ročník

Helena Čermáková, 3 týdně, P
Poslech s porozuměním

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Poslech s porozuměním
žák v rámci tematických okruhů Zvířata, Město, Čísla, Volný čas, Počasí, Bydlení, Denní režim, Škola, Dny v
týdnu, Svátky
- určí význam známých slov a jednoduchých vět se vztahem k osvojeným tématům
- vyjádří obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro
porozumění

Zvuková a grafická podoba jazyka:
- fonetické znaky – pasivně
- základní výslovnostní návyky
- vztah mezi zvukovou a grafickou podob slov
Slovní zásoba:
- osvojení slovní zásoby
- použití v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů
Tematické okruhy:
Zvířata
Město
Čísla
Volný čas
Počasí
Zábava, sporty, volný čas

Bydlení
Denní režim
Škola
Dny v týdnu
Vyučovací předměty
Dny a data, měsíce
Svátky
reálie AJ zemí
Gramatika:
sloveso "to be"
sloveso "to have got"
sloveso "can"
Present Simple
Present Continuous
předložky "on, in, under"
sloveso "like"
Tvorba věty

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Poznávání lidí
seriál Dr Rotter - poznávání charakterů
Mezilidské vztahy
seriál Dr Rotter
Komunikace
seriál Dr Rotter - dramatizace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
My favourite British dishes, Around the English-speaking world
Mluvení

Očekávané výstupy

Učivo

Zvuková a grafická podoba jazyka:

žák:


Mluvení
žák v rámci tematických okruhů Zvířata, Město, Čísla, Volný čas, Počasí, Bydlení, Denní režim, Škola, Dny v
týdnu, Svátky
- reprodukuje ústně obsah přiměřeně obtížného textu
- zvládá jednoduchou konverzaci

- fonetické znaky – pasivně
- základní výslovnostní návyky
- vztah mezi zvukovou a grafickou podob slov
Slovní zásoba:
- osvojení slovní zásoby
- použití v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů
Tematické okruhy:
Zvířata
Město
Čísla
Volný čas
Počasí
Zábava, sporty, volný čas
Bydlení
Denní režim
Škola
Dny v týdnu
Vyučovací předměty
Dny a data, měsíce
Svátky
reálie AJ zemí
Gramatika:
sloveso "to be"
sloveso "to have got"
sloveso "can"
Present Simple

Present Continuous
předložky "on, in, under"
sloveso "like"
Tvorba věty

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Poznávání lidí
seriál Dr Rotter - poznávání charakterů
Mezilidské vztahy
seriál Dr Rotter
Komunikace
seriál Dr Rotter - dramatizace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
My favourite British dishes, Around the English-speaking world
Čtení s porozuměním

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Čtení s porozuměním
žák v rámci tematických okruhů Zvířata, Město, Čísla, Volný čas, Počasí, Bydlení, Denní režim, Škola, Dny v
týdnu, Svátky
- čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu
- vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci

Zvuková a grafická podoba jazyka:
- fonetické znaky – pasivně
- základní výslovnostní návyky
- vztah mezi zvukovou a grafickou podob slov
Slovní zásoba:
- osvojení slovní zásoby
- použití v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů
Tematické okruhy:
Zvířata

Město
Čísla
Volný čas
Počasí
Zábava, sporty, volný čas
Bydlení
Denní režim
Škola
Dny v týdnu
Vyučovací předměty
Dny a data, měsíce
Svátky
reálie AJ zemí
Gramatika:
sloveso "to be"
sloveso "to have got"
sloveso "can"
Present Simple
Present Continuous
předložky "on, in, under"
sloveso "like"
Tvorba věty

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Poznávání lidí
seriál Dr Rotter - poznávání charakterů
Mezilidské vztahy
seriál Dr Rotter
Komunikace
seriál Dr Rotter - dramatizace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Přesahy do

Přesahy z

Evropa a svět nás zajímá
My favourite British dishes, Around the English-speaking world
Psaní

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Psaní
žák v rámci tematických okruhů Zvířata, Město, Čísla, Volný čas, Počasí, Bydlení, Denní režim, Škola, Dny v
týdnu, Svátky
- vytvoří odpověď na otázku
- doplní chybějící slova v jednoduchém textu
- napíše základní informace o sobě

Zvuková a grafická podoba jazyka:
- fonetické znaky – pasivně
- základní výslovnostní návyky
- vztah mezi zvukovou a grafickou podob slov
Slovní zásoba:
- osvojení slovní zásoby
- použití v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů
Tematické okruhy:
Zvířata
Město
Čísla
Volný čas
Počasí
Zábava, sporty, volný čas
Bydlení
Denní režim
Škola
Dny v týdnu
Vyučovací předměty
Dny a data, měsíce
Svátky

reálie AJ zemí
Gramatika:
sloveso "to be"
sloveso "to have got"
sloveso "can"
Present Simple
Present Continuous
předložky "on, in, under"
sloveso "like"
Tvorba věty

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Poznávání lidí
seriál Dr Rotter - poznávání charakterů
Mezilidské vztahy
seriál Dr Rotter
Komunikace
seriál Dr Rotter - dramatizace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
My favourite British dishes, Around the English-speaking world
5. ročník

Helena Čermáková, 3 týdně, P
Poslech s porozuměním

Očekávané výstupy

Učivo
Zvuková a grafická podoba jazyka:

žák:




Poslech s porozuměním
žák v rámci tematických okruhů Čísla, Abeceda, Státy, Rodina, Týdenní program, Technické vybavení, Denní
režim, Bydlení, Město, Popis osob, Oblečení
- objasní obsah a smysl jednoduchých autentických materiálů (audio, video)
Poslech s porozuměním
žák v rámci tematických okruhů Čísla, Abeceda, Státy, Rodina, Týdenní program, Technické vybavení, Denní
režim, Bydlení, Město, Popis osob, Oblečení
- objasní obsah a smysl jednoduchých autentických materiálů (audio, video)

- fonetické znaky – pasivně
- základní výslovnostní návyky
- vztah mezi zvukovou a grafickou podob slov
Slovní zásoba:
- osvojení slovní zásoby
- použití v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů

Tematické okruhy:
pozdravy
reagování na povely
věk
telefonní čísla
rodina
čas a datum
názvy měsíců a dnů
zvířata
škola, rozvrh hodin
čas, režim dne, volný čas
sporty, koníčky
bydlení, dům, město
popis osob
oblečení
reálie anglicky mluvících zemí
Gramatika:
Present Simple
Present Continuous
there is/are
zájmena osobní
množné číslo
frekvenční slovesa
sloveso to be, have got,
přivlastňovací zajmena
předložky
Wh-questions
člen určitý a neurčitý
Průřezová témata
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Přesahy do
Hudební výchova

Přesahy z

Objevujeme Evropu a svět
Evropská a světová hlavní města a vlajky - "Where are you fom?" v kapitole
Friends and family

5. ročník
zpěv
Výtvarná výchova
5. ročník
Výtvarné techniky – výrazové prostředky

Mluvení

Očekávané výstupy

Učivo
Zvuková a grafická podoba jazyka:

žák:




Mluvení
žák v rámci tematických okruhů Čísla, Abeceda, Státy, Rodina, Týdenní program, Technické vybavení, Denní
režim, Bydlení, Město, Popis osob, Oblečení
- reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu
- zvládá jednoduchou konzerzaci
- aktivně se zapojí do jednoduché konverzace
- poskytne požadované informace
Mluvení
žák v rámci tematických okruhů Čísla, Abeceda, Státy, Rodina, Týdenní program, Technické vybavení, Denní
režim, Bydlení, Město, Popis osob, Oblečení
- reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu
- zvládá jednoduchou konzerzaci
- aktivně se zapojí do jednoduché konverzace
- poskytne požadované informace

- fonetické znaky – pasivně
- základní výslovnostní návyky
- vztah mezi zvukovou a grafickou podob slov
Slovní zásoba:
- osvojení slovní zásoby
- použití v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů
Tematické okruhy:
pozdravy
reagování na povely
věk
telefonní čísla
rodina
čas a datum
názvy měsíců a dnů
zvířata
škola, rozvrh hodin
čas, režim dne, volný čas
sporty, koníčky
bydlení, dům, město
popis osob
oblečení
reálie anglicky mluvících zemí
Gramatika:

Present Simple
Present Continuous
there is/are
zájmena osobní
množné číslo
frekvenční slovesa
sloveso to be, have got,
přivlastňovací zajmena
předložky
Wh-questions
člen určitý a neurčitý
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
Vzájemně komunikujeme a nasloucháme si ve třídě
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
Evropská a světová hlavní města a vlajky - "Where are you fom?" v kapitole
Friends and family
Čtení s porozuměním

Očekávané výstupy

Učivo
Zvuková a grafická podoba jazyka:

žák:


Čtení s porozuměním
žák v rámci tematických okruhů Čísla, Abeceda, Státy, Rodina, Týdenní program, Technické vybavení, Denní
režim, Bydlení, Město, Popis osob, Oblečení
- čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty přiměřeného rozsahu
- používá dvojjazyčný slovník

- fonetické znaky – pasivně
- základní výslovnostní návyky
- vztah mezi zvukovou a grafickou podob slov
Slovní zásoba:
- osvojení slovní zásoby
- použití v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů
Tematické okruhy:

pozdravy
reagování na povely
věk
telefonní čísla
rodina
čas a datum
názvy měsíců a dnů
zvířata
škola, rozvrh hodin
čas, režim dne, volný čas
sporty, koníčky
bydlení, dům, město
popis osob
oblečení
reálie anglicky mluvících zemí
Gramatika:
Present Simple
Present Continuous
there is/are
zájmena osobní
množné číslo
frekvenční slovesa
sloveso to be, have got,
přivlastňovací zajmena
předložky
Wh-questions
člen určitý a neurčitý
Komentář
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
Evropská a světová hlavní města a vlajky - "Where are you fom?" v kapitole
Friends and family
Psaní

Očekávané výstupy

Učivo
Zvuková a grafická podoba jazyka:

žák:


Psaní
žák v rámci tematických okruhů Čísla, Abeceda, Státy, Rodina, Týdenní program, Technické vybavení, Denní
režim, Bydlení, Město, Popis osob, Oblečení
- sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení
- vyplní své základní údaje do formulářů
- obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu

- fonetické znaky – pasivně
- základní výslovnostní návyky
- vztah mezi zvukovou a grafickou podob slov
Slovní zásoba:
- osvojení slovní zásoby
- použití v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů
Tematické okruhy:
pozdravy
reagování na povely
věk
telefonní čísla
rodina
čas a datum
názvy měsíců a dnů
zvířata
škola, rozvrh hodin
čas, režim dne, volný čas
sporty, koníčky
bydlení, dům, město
popis osob
oblečení
reálie anglicky mluvících zemí
Gramatika:

Present Simple
Present Continuous
there is/are
zájmena osobní
množné číslo
frekvenční slovesa
sloveso to be, have got,
přivlastňovací zajmena
předložky
Wh-questions
člen určitý a neurčitý
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
Evropská a světová hlavní města a vlajky - "Where are you fom?" v kapitole
Friends and family
6. ročník

Helena Čermáková, 3 týdně, P
Poslech s porozuměním

Očekávané výstupy

Učivo
Zvuková a grafická podoba jazyka:

žák:


Poslech s porozuměním
žák v rámci tematických okruhů Pozdravy, Měsíce a data, Domící práce, Zvířata, Dovolená, Jídlo, Počasí,
Televizní programy, Filmy
- přeloží jednoduchou a zřetelně vyslovovanou promluvu a konverzaci
- objasní obsah autentických materiálů s využitím textu
- reaguje na jednoduché pokyny

- fonetické znaky – pasivně
- základní výslovnostní návyky
- vztah mezi zvukovou a grafickou podob slov
Slovní zásoba:
- osvojení slovní zásoby
- použití v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů
Tematické okruhy:

oslovení, pozdrav, omluva, poděkování a reakce na poděkování
souhlas/nesouhlas
představování
oslava narozenin data, řadové číslovky
škola
rodina, domov
zvířata, příroda
dovolená, cestování
jídlo a pití
nakupování, vaření
anglicky mluvící země, zeměpisné údaje
zábava – TV, film
kultura
svátky
počasí
reálie AJ zemí
Gramatika:
zopakování gramatických struktur - sloveso "to be", "to have got"
zájmena
přítomný čas prostý a průběhový
minulý čas prostý
frekvenční příslovce
vyjádření budoucnosti pomocí "going to"
člen určitý a neurčitý
stupňování přídavných jmen
příslovce
číslovky
Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Poznávání lidí
vzájemné poznávání se ve třídě
Sebepoznání a sebepojetí
moje vztahy k druhým lidem
Kreativita
tvořivost v mezilidských vztazích

Přesahy do
Fyzika
6. ročník
Měření času
Zeměpis
6. ročník
geografické informace
Český jazyk a literatura

Přesahy z

Mezilidské vztahy
respektování, podpora, pomoc
Komunikace
cvičení aktivního naslouchání
Kooperace a kompetice
rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
život dětí v jiných zemích
Objevujeme Evropu a svět
život Evropanů
Jsme Evropané
kořeny a zdroje evropské civilizace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
respektování zvláštností různých etnik
Lidské vztahy

6. ročník
JV Práce se slovníky a příručkami
Český jazyk a literatura
6. ročník
KV Verbální a jiné prostředky řeči
Hudební výchova
6. ročník
Pěvecké dovednosti

Mluvení

Očekávané výstupy

Učivo
Zvuková a grafická podoba jazyka:

žák:


Mluvení
žák v rámci tematických okruhů Pozdravy, Měsíce a data, Domící práce, Zvířata, Dovolená, Jídlo, Počasí,
Televizní programy, Filmy
- vyžádá jednoduchou informaci
- reprodukuje stručně obsah přiměřeného textu
- vede jednoduchý dialog
- odpovídá na přiměřeně obtížné otázky

- fonetické znaky – pasivně
- základní výslovnostní návyky
- vztah mezi zvukovou a grafickou podob slov
Slovní zásoba:
- osvojení slovní zásoby
- použití v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů
Tematické okruhy:
oslovení, pozdrav, omluva, poděkování a reakce na poděkování
souhlas/nesouhlas
představování
oslava narozenin data, řadové číslovky
škola
rodina, domov
zvířata, příroda
dovolená, cestování
jídlo a pití

nakupování, vaření
anglicky mluvící země, zeměpisné údaje
zábava – TV, film
kultura
svátky
počasí
reálie AJ zemí
Gramatika:
zopakování gramatických struktur - sloveso "to be", "to have got"
zájmena
přítomný čas prostý a průběhový
minulý čas prostý
frekvenční příslovce
vyjádření budoucnosti pomocí "going to"
člen určitý a neurčitý
stupňování přídavných jmen
příslovce
číslovky
Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Poznávání lidí
hledání výhod v odlišnostech
Sebepoznání a sebepojetí
já jako zdroj informací o sobě
Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
Mezilidské vztahy
chování podporující dobré vztahy
Komunikace
dialog
Kooperace a kompetice
rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
rodinné příběhy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
individuální zvláštnosti
Lidské vztahy

Přesahy do
Zeměpis
6. ročník
geografické informace
Český jazyk a literatura
6. ročník
JV Práce se slovníky a příručkami
Hudební výchova
6. ročník
vvyužití hudebních schopností a dovedností
Výchova ke zdraví
6. ročník
Rozvoj osobnosti
Svět práce
6. ročník
Zelenina

Přesahy z

tolerance
Čtení s porozuměním

Očekávané výstupy

Učivo
Zvuková a grafická podoba jazyka:

žák:


Čtení s porozuměním
žák v rámci tematických okruhů Pozdravy, Měsíce a data, Domící práce, Zvířata, Dovolená, Jídlo, Počasí,
Televizní programy, Filmy
- čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu
- reprodukuje obsah jednoduchých textů v učebnicích a v autentických materiálech (časopisy)
- v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
- používá dvojjazyčný slovník

- fonetické znaky – pasivně
- základní výslovnostní návyky
- vztah mezi zvukovou a grafickou podob slov
Slovní zásoba:
- osvojení slovní zásoby
- použití v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů
Tematické okruhy:
oslovení, pozdrav, omluva, poděkování a reakce na poděkování
souhlas/nesouhlas
představování
oslava narozenin data, řadové číslovky
škola
rodina, domov
zvířata, příroda
dovolená, cestování
jídlo a pití
nakupování, vaření
anglicky mluvící země, zeměpisné údaje
zábava – TV, film
kultura
svátky
počasí
reálie AJ zemí
Gramatika:
zopakování gramatických struktur - sloveso "to be", "to have got"

zájmena
přítomný čas prostý a průběhový
minulý čas prostý
frekvenční příslovce
vyjádření budoucnosti pomocí "going to"
člen určitý a neurčitý
stupňování přídavných jmen
příslovce
číslovky
Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Poznávání lidí
rozvoj pozornosti vůči odlišnostem
Sebepoznání a sebepojetí
druzí jako zdroj informací o mně
Kreativita
schopnosti vidět věci jinak
Mezilidské vztahy
empatie a pohled na svět očima druhého
Komunikace
otevřená a pozitivní komunikace
Kooperace a kompetice
řešení konfliktů, podřízení se
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a škola
participace žáků na životě místní komunity
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
místa, události a artefakty
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
respektování zvláštností různých etnik
Lidské vztahy
důležitost integrace

Přesahy do

Přesahy z

Český jazyk a literatura
6. ročník
JV Práce se slovníky a příručkami
Český jazyk a literatura
6. ročník
KV Základy studijního čtení
Informatika
6. ročník
Text
Informatika
6. ročník
Práce s programy
Výchova ke zdraví
6. ročník
Rozvoj osobnosti
Výchova ke zdraví
6. ročník
Zdraví a zdravý životní styl
Svět práce
6. ročník
Zelenina

Psaní

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Psaní
žák v rámci tematických okruhů Pozdravy, Měsíce a data, Domící práce, Zvířata, Dovolená, Jídlo, Počasí,
Televizní programy, Filmy
- tvoří správně gramaticky jednoduché věty a krátké texty
- napíše jednoduchý text na dané téma

Zvuková a grafická podoba jazyka:
- fonetické znaky – pasivně

- základní výslovnostní návyky
- vztah mezi zvukovou a grafickou podob slov
Slovní zásoba:
- osvojení slovní zásoby
- použití v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů
Tematické okruhy:
oslovení, pozdrav, omluva, poděkování a reakce na poděkování
souhlas/nesouhlas
představování
oslava narozenin data, řadové číslovky
škola
rodina, domov
zvířata, příroda
dovolená, cestování
jídlo a pití
nakupování, vaření
anglicky mluvící země, zeměpisné údaje
zábava – TV, film
kultura
svátky
počasí
reálie AJ zemí
Gramatika:
zopakování gramatických struktur - sloveso "to be", "to have got"
zájmena
přítomný čas prostý a průběhový
minulý čas prostý
frekvenční příslovce
vyjádření budoucnosti pomocí "going to"
člen určitý a neurčitý
stupňování přídavných jmen

příslovce
číslovky
Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Poznávání lidí
vzájemné poznávání se ve třídě
Sebepoznání a sebepojetí
co o sobě vím a co ne
Kreativita
originalita
Mezilidské vztahy
emaptie a pohled na svět očima druhého
Komunikace
pravda, lež a předstírání v komunikaci
Kooperace a kompetice
rozvoj individuálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a škola
uplatňování demokratických principů
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
zvyky a tradice národů Evropy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
poznávání vlastního kulturního zakotvení
Lidské vztahy
předsudky a vžité stereotypy

Přesahy do

Přesahy z

Český jazyk a literatura
6. ročník
JV Práce se slovníky a příručkami
Český jazyk a literatura
6. ročník
KV Správný písemný projev
Výchova ke zdraví
6. ročník
Rozvoj osobnosti
Výchova ke zdraví
6. ročník
Zdraví a zdravý životní styl
Svět práce
6. ročník
Zelenina

7. ročník

Helena Čermáková, 3 týdně, P
Poslech s porozuměním

Očekávané výstupy

Učivo
Zvuková a grafická podoba jazyka:

žák:


Poslech s porozuměním
žák v rámci tematických okruhů Rodina, Životní etapy, Vesmír, Životní prostředí, Město, Zdraví, Školní pravidla
- vysvětlí obsah jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy a konverzace
- odvodí pravděpodobný význam nových slov z jednoduchých autentických materiálů (audio, video)

- fonetické znaky – pasivně
- základní výslovnostní návyky
- vztah mezi zvukovou a grafickou podob slov
Slovní zásoba:
- osvojení slovní zásoby
- použití v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů

Tematické okruhy:
přátelé a rodina
člověk a společnost
vesmír a budoucnost
životní prostředí
Londýn – cestování
počasí a člověk
problémy – zdraví a nemoci, pocity a nálady
zvyky
zájmy
reálie anglicky mluvících zemí – Británie, USA
Gramatika:
gramatické struktury – přítomné časy, minulé časy, budoucí čas – „going to" + “will“,
sloveso "must", “should“,
phrasal verbs,
předpřítomný čas, užití členů
Pravidla – musím, nemusím, nesmím
číslovky
Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
pohled na svět očima druhého - seriál Kids v učebnici, vzájemná podpora a
pomoc při skupinové práci
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Velká Británie a Londýn - důležité památky v kapitole London - Sightseeing a
pomocí dalších materiálů
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Respektování vzájemných sociokulturních zvláštností ve třídě i ve vnímání
postav z výukových materiálů

Přesahy do
Výtvarná výchova
7. ročník
Vizuální sdělení a komunikace

Přesahy z

Mluvení

Očekávané výstupy

Učivo
Zvuková a grafická podoba jazyka:

žák:


Mluvení
žák v rámci tematických okruhů Rodina, Životní etapy, Vesmír, Životní prostředí, Město, Zdraví, Školní pravidla
- sestaví jednoduché ústní sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými
tematickými okruhy
- stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace
- vyžádá jednoduchou informaci
- jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích

- fonetické znaky – pasivně
- základní výslovnostní návyky
- vztah mezi zvukovou a grafickou podob slov
Slovní zásoba:
- osvojení slovní zásoby
- použití v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů
Tematické okruhy:
přátelé a rodina
člověk a společnost
vesmír a budoucnost
životní prostředí
Londýn – cestování
počasí a člověk
problémy – zdraví a nemoci, pocity a nálady
zvyky
zájmy
reálie anglicky mluvících zemí – Británie, USA
Gramatika:
gramatické struktury – přítomné časy, minulé časy, budoucí čas – „going to" + “will“,
sloveso "must", “should“,
phrasal verbs,
předpřítomný čas, užití členů

Pravidla – musím, nemusím, nesmím
číslovky
Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
Vzájemné naslouchání, tvorba dialogů
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
práce ve skupinách, vzájemná tolerance a pomoc

Přesahy do

Přesahy z

Výchova k občanství
7. ročník
Člověk ve společnosti
Výtvarná výchova
7. ročník
Vizuální sdělení a komunikace

Čtení s porozuměním

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Čtení s porozuměním
žák v rámci tematických okruhů Rodina, Životní etapy, Vesmír, Životní prostředí, Město, Zdraví, Školní pravidla
- používá dvojjazyčný slovník
- čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu
- vyjádří vlastními slovy obsah jednoduchých textů v učebnicích, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a
odpovědi na otázky

Zvuková a grafická podoba jazyka:
- fonetické znaky – pasivně
- základní výslovnostní návyky
- vztah mezi zvukovou a grafickou podob slov
Slovní zásoba:
- osvojení slovní zásoby
- použití v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů
Tematické okruhy:
přátelé a rodina
člověk a společnost
vesmír a budoucnost
životní prostředí
Londýn – cestování
počasí a člověk
problémy – zdraví a nemoci, pocity a nálady
zvyky

zájmy
reálie anglicky mluvících zemí – Británie, USA
Gramatika:
gramatické struktury – přítomné časy, minulé časy, budoucí čas – „going to" + “will“,
sloveso "must", “should“,
phrasal verbs,
předpřítomný čas, užití členů
Pravidla – musím, nemusím, nesmím
číslovky
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Poznávání lidí
Hledání výhod v odlišnostech při rozšiřování slovní zásoby, poznávání života
dětí a mládeže ve Velké Británii mocí serálu Kids
Psaní

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Psaní
žák v rámci tematických okruhů Rodina, Životní etapy, Vesmír, Životní prostředí, Město, Zdraví, Školní pravidla
- sestaví jednoduché písemné sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými
tematickými okruhy
- písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty

Zvuková a grafická podoba jazyka:
- fonetické znaky – pasivně
- základní výslovnostní návyky
- vztah mezi zvukovou a grafickou podob slov
Slovní zásoba:
- osvojení slovní zásoby
- použití v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů
Tematické okruhy:
přátelé a rodina
člověk a společnost
vesmír a budoucnost

životní prostředí
Londýn – cestování
počasí a člověk
problémy – zdraví a nemoci, pocity a nálady
zvyky
zájmy
reálie anglicky mluvících zemí – Británie, USA
Gramatika:
gramatické struktury – přítomné časy, minulé časy, budoucí čas – „going to" + “will“,
sloveso "must", “should“,
phrasal verbs,
předpřítomný čas, užití členů
Pravidla – musím, nemusím, nesmím
číslovky
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
Vlastní nápady při tvorbě dialogů a krátkých textů
8. ročník

Helena Čermáková, 3 týdně, P
Poslech s porozuměním

Očekávané výstupy

Učivo
Zvuková a grafická podoba jazyka:

žák:


Poslech s porozuměním
žák v rámci tematických okruhů Školní praxe, Dobrovolnictví, Historické události, Filmová tvorba, Lidské tělo,
Zdravá výživa, Nemoci, Životní prostředí, Životní situace
- objasní význam jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy a konverzace
- odvodí pravděpodobný význam nových slov z jednoduchých autentických materiálů (audio, video)

- fonetické znaky – pasivně
- základní výslovnostní návyky
- vztah mezi zvukovou a grafickou podob slov
Slovní zásoba:
- osvojení slovní zásoby

- použití v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů
Tematické okruhy:
osobní informace; pracovní zkušenosti
problémy mládeže
člověk a společnost
oblečení; materiály
filmy a slavné osobnosti
části těla
zdravý životní styl
stravovací návyky
zranění a jeho léčba
hrdinové, historické osobnosti
nálady
životní prostředí
mezilidské vztahy
reálie anglicky mluvících zemí – GB, Austrálie
Gramatika:
gramatické struktury – přítomné časy, minulé časy, předpřítomný čas versus minulý čas, budoucí časy
modální slovesa/zákaz a rada
první kondicionál
trpný rod
frázová slovesa
spojovací výrazy
slovesné vazby

Průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Climate changes
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
Historické mezníky v dějinách nejen Velké Británie - The Iceman, The story of
jeans, The sory of England, historical materials

Přesahy do

Přesahy z

Zeměpis
8. ročník
obyvatelstvo světa
Český jazyk a literatura
8. ročník
JV Práce se slovníky a příručkami
Výchova k občanství
8. ročník
Člověk ve společnosti
Výtvarná výchova
8. ročník
Vizuální sdělení a komunikace
Výchova ke zdraví
8. ročník
Zdraví a zdravý životní styl

Mluvení

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Mluvení
žák v rámci tematických okruhů Školní praxe, Dobrovolnictví, Historické události, Filmová tvorba, Lidské tělo,
Zdravá výživa, Nemoci, Životní prostředí, Životní situace
- stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace
- vyžádá jednoduchou informaci
- jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích
- sestaví jednoduché ústní sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými
tematickými okruhy

Zvuková a grafická podoba jazyka:
- fonetické znaky – pasivně
- základní výslovnostní návyky
- vztah mezi zvukovou a grafickou podob slov
Slovní zásoba:
- osvojení slovní zásoby
- použití v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů
Tematické okruhy:
osobní informace; pracovní zkušenosti
problémy mládeže
člověk a společnost
oblečení; materiály
filmy a slavné osobnosti

části těla
zdravý životní styl
stravovací návyky
zranění a jeho léčba
hrdinové, historické osobnosti
nálady
životní prostředí
mezilidské vztahy
reálie anglicky mluvících zemí – GB, Austrálie
Gramatika:
gramatické struktury – přítomné časy, minulé časy, předpřítomný čas versus minulý čas, budoucí časy
modální slovesa/zákaz a rada
první kondicionál
trpný rod
frázová slovesa
spojovací výrazy
slovesné vazby
Průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Caring for the envirnonment - jak můžeme přispět ke zlepšení životního
prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hraní různých soviálních rolí v dialozích, návrhy řešení problémů při domýšlení
příběhů - např. Sir Bedivere and Excalibur

Přesahy do
Zeměpis
8. ročník
obyvatelstvo světa
Český jazyk a literatura
8. ročník
JV Práce se slovníky a příručkami
Výchova k občanství
8. ročník
Člověk ve společnosti
Výtvarná výchova
8. ročník
Vizuální sdělení a komunikace
Výchova ke zdraví
8. ročník
Zdraví a zdravý životní styl

Přesahy z

Čtení s porozuměním

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Čtení s porozuměním
žák v rámci tematických okruhů Školní praxe, Dobrovolnictví, Historické události, Filmová tvorba, Lidské tělo,
Zdravá výživa, Nemoci, Životní prostředí, Životní situace
- čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu
- vysvětlí obsah jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v
textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
- používá dvojjazyčný slovník a seznámí se s výkladovým slovníkem

Zvuková a grafická podoba jazyka:
- fonetické znaky – pasivně
- základní výslovnostní návyky
- vztah mezi zvukovou a grafickou podob slov
Slovní zásoba:
- osvojení slovní zásoby
- použití v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů
Tematické okruhy:
osobní informace; pracovní zkušenosti
problémy mládeže
člověk a společnost
oblečení; materiály
filmy a slavné osobnosti
části těla
zdravý životní styl
stravovací návyky
zranění a jeho léčba
hrdinové, historické osobnosti
nálady
životní prostředí
mezilidské vztahy
reálie anglicky mluvících zemí – GB, Austrálie

Gramatika:
gramatické struktury – přítomné časy, minulé časy, předpřítomný čas versus minulý čas, budoucí časy
modální slovesa/zákaz a rada
první kondicionál
trpný rod
frázová slovesa
spojovací výrazy
slovesné vazby
Průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Save the orphan bears, Volunteering
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
Historické mezníky v dějinách nejen Velké Británie - The Ice man, The sory of
England, ....

Přesahy do

Přesahy z

Zeměpis
8. ročník
obyvatelstvo světa
Český jazyk a literatura
8. ročník
JV Práce se slovníky a příručkami
Výchova k občanství
8. ročník
Člověk ve společnosti
Výtvarná výchova
8. ročník
Vizuální sdělení a komunikace
Výchova ke zdraví
8. ročník
Zdraví a zdravý životní styl

Psaní

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Psaní
žák v rámci tematických okruhů Školní praxe, Dobrovolnictví, Historické události, Filmová tvorba, Lidské tělo,
Zdravá výživa, Nemoci, Životní prostředí, Životní situace
- sestaví jednoduché písemné sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými
tematickými okruhy
- tvoří gramaticky správně jednoduché věty a krátké texty

Zvuková a grafická podoba jazyka:
- fonetické znaky – pasivně
- základní výslovnostní návyky
- vztah mezi zvukovou a grafickou podob slov
Slovní zásoba:
- osvojení slovní zásoby

- použití v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů
Tematické okruhy:
osobní informace; pracovní zkušenosti
problémy mládeže
člověk a společnost
oblečení; materiály
filmy a slavné osobnosti
části těla
zdravý životní styl
stravovací návyky
zranění a jeho léčba
hrdinové, historické osobnosti
nálady
životní prostředí
mezilidské vztahy
reálie anglicky mluvících zemí – GB, Austrálie
Gramatika:
gramatické struktury – přítomné časy, minulé časy, předpřítomný čas versus minulý čas, budoucí časy
modální slovesa/zákaz a rada
první kondicionál
trpný rod
frázová slovesa
spojovací výrazy
slovesné vazby
Průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Přesahy do
Český jazyk a literatura

Přesahy z

Vztah člověka k prostředí
Climate changes
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita
Australia - jazyk jako nástroj k dorozumění Aborigines

8. ročník
JV Práce se slovníky a příručkami
Výchova k občanství
8. ročník
Člověk ve společnosti
Výtvarná výchova
8. ročník
Vizuální sdělení a komunikace
Výchova ke zdraví
8. ročník
Zdraví a zdravý životní styl

9. ročník

Helena Čermáková, 3 týdně, P
Poslech s porozuměním

Očekávané výstupy

Učivo
Zvuková a grafická podoba jazyka:

žák:


Poslech s porozuměním
žák v rámci tematických okruhů Sport, Lidské vlastnosti, Šikana, Město, Životní prostředí, Media, Povolání,
Bankovnictví, Historické události
- vyjádří smysl obsahu jednoduchých textů v učebnici za použití podpůrných vizuálních vodítek a jednoduché a
zřetelně vyslovované promluvy a konverzace
- odvodí pravděpodobný význam nových slov z jednoduchých autentických materiálů (audio, video)
- odvodí smysl obsahu složitějšího textu

- fonetické znaky – pasivně
- základní výslovnostní návyky
- vztah mezi zvukovou a grafickou podob slov
Slovní zásoba:
- osvojení slovní zásoby
- použití v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů
Tematické okruhy:
osobní informace
problémy mládeže
popis osob – vzhled i osobnost, vnitřní a vnější charakteristika
město
varování a rady
žádost o pomoc, prosba
media a moderní technologie
povolání

peníze a měna
cestování
reálie anglicky mluvících zemí - GB - historie a literatura
adaptace literárního díla
Gramatika:
gramatické struktury – přítomné časy, minulé časy, předpřítomný čas versus minulý čas, budoucí časy
modální slovesa/zákaz a rada
první a druhý kondicionál
trpný rod
frázová slovesa
spojovací výrazy
slovesné vazby,
přímá a nepřímá řeč
reflektivní zájmena

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Poznávání lidí
Cestování, Osobní informace, Problémy mládeže
Sebepoznání a sebepojetí
Žádost o pomoc, prosba, rady
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a škola
Problémy mládeže - diskuze
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Reálie anglicky mluvících zemí, literatura
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Cestování, Osobní údaje

Přesahy do

Přesahy z

Výchova k občanství
9. ročník
Člověk ve společnosti
Výtvarná výchova
9. ročník
Vizuální sdělení a komunikace

Mluvení

Očekávané výstupy

Učivo

Zvuková a grafická podoba jazyka:

žák:


Mluvení
žák v rámci tematických okruhů Sport, Lidské vlastnosti, Šikana, Město, Životní prostředí, Media, Povolání,
Bankovnictví, Historické události
- stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace
- vyžádá jednoduchou informaci
- jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích
- sestaví jednoduché ústní sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými
tematickými okruhy

- fonetické znaky – pasivně
- základní výslovnostní návyky
- vztah mezi zvukovou a grafickou podob slov
Slovní zásoba:
- osvojení slovní zásoby
- použití v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů
Tematické okruhy:
osobní informace
problémy mládeže
popis osob – vzhled i osobnost, vnitřní a vnější charakteristika
město
varování a rady
žádost o pomoc, prosba
media a moderní technologie
povolání
peníze a měna
cestování
reálie anglicky mluvících zemí - GB - historie a literatura
adaptace literárního díla
Gramatika:
gramatické struktury – přítomné časy, minulé časy, předpřítomný čas versus minulý čas, budoucí časy
modální slovesa/zákaz a rada
první a druhý kondicionál

trpný rod
frázová slovesa
spojovací výrazy
slovesné vazby,
přímá a nepřímá řeč
reflektivní zájmena
Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
Komunikace ve třídě, ve skupince - verbální i neverbální forma
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
Vlastní i zprostředkované zkušenosti z dané jazyk. oblasti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Vztahy mezi lidmi při komunikaci s nimi ke všem tématům

Přesahy do

Přesahy z

Výchova k občanství
9. ročník
Člověk ve společnosti
Výtvarná výchova
9. ročník
Vizuální sdělení a komunikace

Čtení s porozuměním

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Čtení s porozuměním
žák v rámci tematických okruhů Sport, Lidské vlastnosti, Šikana, Město, Životní prostředí, Media, Povolání,
Bankovnictví, Historické události
- čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu
- vysvětlí obsah jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v
textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
- používá dvojjazyčný slovník
- vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku
- odvodí smysl obsahu složitějšího textu

Zvuková a grafická podoba jazyka:
- fonetické znaky – pasivně
- základní výslovnostní návyky
- vztah mezi zvukovou a grafickou podob slov
Slovní zásoba:
- osvojení slovní zásoby
- použití v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů
Tematické okruhy:
osobní informace
problémy mládeže
popis osob – vzhled i osobnost, vnitřní a vnější charakteristika

město
varování a rady
žádost o pomoc, prosba
media a moderní technologie
povolání
peníze a měna
cestování
reálie anglicky mluvících zemí - GB - historie a literatura
adaptace literárního díla
Gramatika:
gramatické struktury – přítomné časy, minulé časy, předpřítomný čas versus minulý čas, budoucí časy
modální slovesa/zákaz a rada
první a druhý kondicionál
trpný rod
frázová slovesa
spojovací výrazy
slovesné vazby,
přímá a nepřímá řeč
reflektivní zájmena
Průřezová témata
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
Náš význam v EU, vztah k Evropě
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Cestování a formy, jeho vliv na životní prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Práce s testy A2, jejich řešení

Přesahy do
Výchova k občanství
9. ročník
Člověk ve společnosti
Výtvarná výchova
9. ročník
Vizuální sdělení a komunikace

Přesahy z

Psaní

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Psaní
žák v rámci tematických okruhů Sport, Lidské vlastnosti, Šikana, Město, Životní prostředí, Media, Povolání,
Bankovnictví, Historické události
- sestaví jednoduché písemné sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými
tematickými okruhy
- tvoří gramaticky správně jednoduché věty a krátké texty

Zvuková a grafická podoba jazyka:
- fonetické znaky – pasivně
- základní výslovnostní návyky
- vztah mezi zvukovou a grafickou podob slov
Slovní zásoba:
- osvojení slovní zásoby
- použití v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů
Tematické okruhy:
osobní informace
problémy mládeže
popis osob – vzhled i osobnost, vnitřní a vnější charakteristika
město
varování a rady
žádost o pomoc, prosba
media a moderní technologie
povolání
peníze a měna
cestování
reálie anglicky mluvících zemí - GB - historie a literatura
adaptace literárního díla
Gramatika:
gramatické struktury – přítomné časy, minulé časy, předpřítomný čas versus minulý čas, budoucí časy

modální slovesa/zákaz a rada
první a druhý kondicionál
trpný rod
frázová slovesa
spojovací výrazy
slovesné vazby,
přímá a nepřímá řeč
reflektivní zájmena
Průřezová témata
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Svět kolem nás - význam jazyků na evropské úrovni a pro jednotlivce
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení
Tvorba závěrečné práce pro prezentaci školy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kooperace a kompetice
Práce v relizačním týmu k vybranému tématu
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a škola
Můj vztah a zkušenost se školou - závěrečné hodnocení, moje plány do
budoucnosti

Přesahy do

Přesahy z

Výchova k občanství
9. ročník
Člověk ve společnosti
Výtvarná výchova
9. ročník
Vizuální sdělení a komunikace

Německý jazyk
Charakteristika předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu
• Obsahové vymezení
Předmět německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných
mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy.
Předmět směřuje k tomu, aby žáci byli schopni rozumět větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se jich bezprostředně týkají a dokázali komunikovat
prostřednictvím jednoduchých a běžných vět, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Řečové dovednosti, které žáci získávají, jsou rozděleny
na oblasti receptivní, produktivní a interaktivní.
Výuka Nj umožňuje:- poznávat odlišnosti způsobu života lidí v německy mluvících zemí
-seznamovat s kulturními tradicemi těchto zemí
- prohlubovat vědomí vzájemného porozumění v rámci integrované Evropy
Výuka seznamuje žáky s reáliemi zemí, jež tímto jazykem hovoří. Znalost cizího jazyka vede žáky k pochopení jiných cizojazyčných kultur, prohlubuje v nich toleranci k nim a je nedílnou

součástí komunikace mezi nimi.
Do výuky německého jazyka jsou začleněna průřezová témata:
Mediální výchova
Receptivní činnosti:
- kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (7. - 9. ročník),
Produktivní činnosti
- tvorba mediálních sdělení (8., 9. ročník)
Osobnostní a sociální výchova
Osobnostní rozvoj:
- rozvoj schopnosti poznávání (7. - 9. ročník)
- sebepoznávání a sebepojetí (7. - 9. ročník)
Mezilidské vztahy:
- mezilidské vztahy (7. - 9. ročník)
- komunikace (7. - 9. ročník)
- kooperace a kompetice (7. - 9. ročník)
Morální rozvoj:
- hodnoty, postoje, praktická etika (7. - 9. ročník)
Multikulturní výchova
- kulturní diference (8.- 9. ročník)
- etnický původ 8. ročník)
- multikulturalita (7. - 9. ročník)
Environmentální výchova
- lidské aktivity a problémy životního prostředí ( 9. ročník)
Výchova demokratického občana
- občanská společnost a škola 7. ročník)
• Časové vymezení
NJ se vyučuje jako druhý cizí jazyk na II.stupni od 7.-9.ročníku
s dotací 2 vyučovacích hodin týdně. Výuka probíhá v celých třidách v jazykové učebně NJ.
• Organizační vymezení
Základní formou realizace předmětu je vyučovací hodina. K rozvoji slovní zásoby slouží práce s časopisy a doplňkovými výukovými materialy. Od 7. až do 9. ročníku provází žáky jazykové
portfólio. V něm si žáci utřiďují získané dovednosti a zároveň slouží k sebehodnocení. Jazykové portfolio je součástí hodnocení, které vychází ze Společného evropského referenčního rámce pro
jazyky a vymezuje také cílové kompetence jazykové výuky. Požadavky odpovídají jazykovému vzdělávání a cílem je osvojení NJ na úrovni A1.
• Formy a metody výuky předmětu
Kromě frontální výuky gramatiky je v hodinách využívano aktivizačních a interaktivních metod výuky. Mezi ně patří:
párová a skupinová práce, kdy se do aktivit zapojují všichni žáci a efektivita vyučování je vyšší než při frontální práci se třídou,
projektová tématická práce k danému tématu v každém ročníku,
práce s poslechem s využitím video a audio techniky s důrazem na nácvik správné výslovnosti,
používání pracovního sešitu, který slouží k upevňování naučené slovní zásoby, frází a gram. jevů,
čtení a dramatizace v rolích,
práce s obrazovými kartami,
herní aktivity psané i mluvené,
písničky a říkanky, které umožňují další procvičení prezentované slovní zásoby a gramatických struktur,

práce s články z časopisů, která slouží k seznámení s reáliemi německy mluvících zemí,
práce s portfóliem, která motivuje a vede žáky k sebehodnocení a uvědomění si, co se vlastně učí a do jaké míry to umí.
• Výchovně vzdělávací strategie předmětu
Při výuce německého jazyka se rozvíjejí tyto klíčové kompetence:
Kompetence k učení
• volíme netradiční a nové metody a formy práce, které umožňují žákům získávat nové znalosti a dovednosti v poslechu, mluvení, čtení a psaní v německém jazyce
• vedeme žáky k samostatné práci s textem, se slovníkem v učebnici a také s dvojjazyčným slovníkem
• učíme žáky získané znalosti aktivně využívat
• připravujeme žáky k účasti v různých jazykových soutěžchí
• organizujeme pro zájemce zahraniční zájezdy
• rozvíjíme zájem o reálie německy mluvících zemí
Kompetence k řešení problémů
• na základě pracovních listů a cvičení v pracovním sešitě předkládáme žákům otázky k řešení
• vedeme k vyhledávání informací z různých zdrojů ( učebnice, internetu, encyklopedií, slovníků)
• rozšiřujeme práci o získávání informací z dalších zdrojů – televize, časopisy, noviny, fotografie, obrázky
• k tématu zadáváme zpracování projektových prací - samostatných i skupinových
• žáky vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích práce na projektu (plánování, příprava, realizace a hodnocení)
Kompetence komunikativní
• učíme žáky prezentovat v němčině ústní i písemnou formou
• nabízíme žákům dostatek možností k porozumění textů a obrazových materiálů souvisejících s tématy jednotlivých lekcí
• podporujeme žáky v konverzačních dovednostech (tématické rozhovory, scénky)
• vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu
• vybízíme k práci s různými odbornými texty a jejich využívání k vlastnímu rozvoji
Kompetence sociální a personální
• zapojujeme žáky do tvorby pravidel práce při tvorbě žákovského portfólia
• vedeme žáky, aby se postupně naučili organizovat práci ve skupině sami
• vedeme žáky k získání dovednosti poskytnout pomoc při skupinové práci, ale také o ni požádat
• zdůrazňujeme potřebu respektovat a oceňovat snahu, postřehy a práci ostatních
• učíme žáky kritickému zhodnocení vlastní práce
• žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí
Kompetence občanské
• zdůrazňujeme rovnost všech lidí bez ohledu na jejich původ, rasu, tělesný či smyslový hendikep
Kompetence pracovní
• vedeme děti k samostatné organizaci vlastní práce
• učíme žáky využívat znalosti a zkušenosti získané z jednotlivých témat v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucí povolání
Specifické hodnocení:
1. Testy
budou bodovány

Celkové hodnocení testů:
100 - 85 % 1
84 - 70 % 2
69 - 50 % 3
49 - 30 % 4
29 % a méně 5
2. Projekty
budou bodovány:
Zvolený postup práce 10 b.
Kvalita obsahu 25 b.
Celková úprava 10 b.
Prezentace projektu 35 b.
Zajímavosti (články, fotografie, výstřižky, obrázky) 10 b.
Sebehodnocení 10 b.
Celkové hodnocení:
100 - 85 b. 1
84 - 70 b. 2
69 - 50 b. 3
49 - 25 b. 4
24 - 0 b. 5

Průřezová témata pokrývaná předmětem
7. ročník

Jana Tvrzníková, 0+2 týdně, P
Poslech s porozuměním

Očekávané výstupy

Učivo
Tematické okruhy:

žák:


Mluvení
žák na základě tematickyých okruhů

Pozdravy
Pozdravy, Barvy, Čísla, Dny v týdnu, Státy, Já a rodina, Povolání, Vlastnosti a pocity, Škola, Kamarádi, Zájmy a
volný čas, Německo:
- vede jednoduchý rozhovor podle modelové konstrukce
- položí jednoduchou otázku a odpoví na ni
- sdělí základní informace o sobě a o své rodině, přátelích a škole

Barvy
Čísla

Dny v týdnu
Státy
Já a rodina
Povolání
Vlastnosti, pocity
Škola
Kamarádi
Zájmy a volný čas
Příroda
Německo

Gramatika:
- tvorba jednoduchých otázek a odpovědí
- otázky zjišťovací
- zápor nicht a kein, souhlas a nesouhlas
- přivlastňovací zájmena - mein, dein, sein
- časování sloves v přítomném čase, tvorba rozkazu
- vazba von, předložka um
- člen určitý a neurčitý
- jednoduché čas. údaje
- číslovky 1-20,1-100
Slovní zásoba:
- osvojení slovní zásoby
- použítí v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů
- práce se slovníkem
Zvuková a grafická podoba jazyka:
- fonetické znaky - pasivně
- základní výslovnostní návyky

- vztah mezi zvukovou a grafickou podob slov
Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Řešení problémů - Formular, Projekte Cvičení pozornosti - Poslechy k tématům:
Pozdravy, Dny v týdnu, Já a rodina, Škola, Kamarádi, Zájmy a volný čas
Sebepoznání a sebepojetí
Můj vztah ke mně samému a k ostatním lidem na tématech: Pozdravy, Já a
rodina, Škola, Kamarádi, Zájmy a volný čas
Mezilidské vztahy
Vztahy v naší skupině - průběžně a na v rámci témat: Pozdravy, Já a rodina,
Škola, Kamarádi, Zájmy a volný čas
Komunikace
Řeč zvuků a slov, cvičení aktivního naslouchání - vrámci všech probíraných
témat
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy i celého světa, naši sousedé v
Evropě a jejich zvyky a tradice - především práce se zkušenostmi z cestování,
poslech zahraničních zpravodajství
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Poznávání vlastního kulturního zakotvení - rozdílnost naší a německé kultury

Přesahy do
Výchova ke zdraví
7. ročník
Zdraví a zdravý životní styl
Výchova ke zdraví
7. ročník
Rodina

Přesahy z
Český jazyk a literatura
6. ročník
JV Práce se slovníky a příručkami

Mluvení

Očekávané výstupy

Učivo
Tematické okruhy:

žák:


Čtení s porozuměním
žák na základě tematickyých okruhů

Pozdravy
Pozdravy, Barvy, Čísla, Dny v týdnu, Státy, Já a rodina, Povolání, Vlastnosti a pocity, Škola, Kamarádi, Zájmy a
volný čas, Německo:
- čte foneticky správně jednoduchý text v rozsahu dané slovní zásoby
- rozumí některým známým názvům, slovům a velmi jednoduchým větám
- používá slovník v učebnici

Barvy
Čísla
Dny v týdnu
Státy
Já a rodina
Povolání
Vlastnosti, pocity
Škola

Kamarádi
Zájmy a volný čas
Příroda
Německo

Gramatika:
- tvorba jednoduchých otázek a odpovědí
- otázky zjišťovací
- zápor nicht a kein, souhlas a nesouhlas
- přivlastňovací zájmena - mein, dein, sein
- časování sloves v přítomném čase, tvorba rozkazu
- vazba von, předložka um
- člen určitý a neurčitý
- jednoduché čas. údaje
- číslovky 1-20,1-100
Slovní zásoba:
- osvojení slovní zásoby
- použítí v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů
- práce se slovníkem
Zvuková a grafická podoba jazyka:
- fonetické znaky - pasivně
- základní výslovnostní návyky
- vztah mezi zvukovou a grafickou podob slov
Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Cvičení pozornosti a soustředění - zaměřeno na správnou výslovnost a
obsahovou správnost v oblasti všech probíraných témat
Sebepoznání a sebepojetí
Já jako zdroj informací pro ostatní - vhodná komunikace při rozhovorech
především u témat: Pozdravy, Já a rodina, Kamarádi, Zájmy a volný čas
Projekty - prezentace
Mezilidské vztahy

Přesahy do
Výchova ke zdraví
7. ročník
Zdraví a zdravý životní styl
Výchova ke zdraví
7. ročník
Rodina

Přesahy z
Český jazyk a literatura
6. ročník
JV Práce se slovníky a příručkami

Péče o dobré vztahy během verbální komunikace se spolužáky i s učitelem
Komunikace
Řeč těla, zvuků, cviční pozorování, technika řeč a výraz řeči, řízený dialog - v
oblasti všech probíraných témat
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Rodinné příbehy nás i našich sousedů v Evropě - Německo a život v Němcku a u
nás
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Jedinečnost každého člověka v rámci rozdílů a podobností u nás a v Německu
Čtení s porozuměním

Očekávané výstupy

Učivo
Tematické okruhy:

žák:


Poslech s porzuměním
žák na základě tematickyých okruhů

Pozdravy
Pozdravy, Barvy, Čísla, Dny v týdnu, Státy, Já a rodina, Povolání, Vlastnosti a pocity, Škola, Kamarádi, Zájmy a
volný čas, Německo:
- rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci
- rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně
- rozumí informacím v jednoduché konvverzaci

Barvy
Čísla
Dny v týdnu
Státy
Já a rodina
Povolání
Vlastnosti, pocity
Škola
Kamarádi
Zájmy a volný čas
Příroda
Německo

Gramatika:
- tvorba jednoduchých otázek a odpovědí
- otázky zjišťovací

- zápor nicht a kein, souhlas a nesouhlas
- přivlastňovací zájmena - mein, dein, sein
- časování sloves v přítomném čase, tvorba rozkazu
- vazba von, předložka um
- člen určitý a neurčitý
- jednoduché čas. údaje
- číslovky 1-20,1-100
Slovní zásoba:
- osvojení slovní zásoby
- použítí v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů
- práce se slovníkem
Zvuková a grafická podoba jazyka:
- fonetické znaky - pasivně
- základní výslovnostní návyky
- vztah mezi zvukovou a grafickou podob slov
Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Cvičení dovednosti zapamatování - v rámci všech témat, schopnost pracovat s
textem
Kooperace a kompetice
Při práci s textem ve dvojicích nebo skupinkách - spolupráce, řešení konfliktů
etc.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
V rámci článků o Německu, německé kultuře, o cestování
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Rozdílnost v rámci témat: Pozdravy, Rodina, Škola
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Četba jednoduchého článku v rámci tématu Německo, práce s e-mailem vyvození pravidel pro jednotlivá sdělení

Přesahy do
Výchova ke zdraví
7. ročník
Zdraví a zdravý životní styl
Výchova ke zdraví
7. ročník
Rodina

Přesahy z
Český jazyk a literatura
6. ročník
JV Práce se slovníky a příručkami

Psaní

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
Tematické okruhy:



Psaní
žák na základě tematickyých okruhů
Pozdravy, Barvy, Čísla, Dny v týdnu, Státy, Já a rodina, Povolání, Vlastnosti a pocity, Škola, Kamarádi, Zájmy a
volný čas, Německo:
- zvládne grafickou stránku jazyka
- napíše gramaticky správný jednoduchý text

Pozdravy
Barvy
Čísla
Dny v týdnu
Státy
Já a rodina
Povolání
Vlastnosti, pocity
Škola
Kamarádi
Zájmy a volný čas
Příroda
Německo

Gramatika:
- tvorba jednoduchých otázek a odpovědí
- otázky zjišťovací
- zápor nicht a kein, souhlas a nesouhlas
- přivlastňovací zájmena - mein, dein, sein
- časování sloves v přítomném čase, tvorba rozkazu
- vazba von, předložka um
- člen určitý a neurčitý
- jednoduché čas. údaje
- číslovky 1-20,1-100
Slovní zásoba:
- osvojení slovní zásoby
- použítí v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů

- práce se slovníkem
Zvuková a grafická podoba jazyka:
- fonetické znaky - pasivně
- základní výslovnostní návyky
- vztah mezi zvukovou a grafickou podob slov
Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
Tvorba vlastních jednoduchých článků na témata: Popis osoby, Ideální
kamarád
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Zpracování jednoduchého informativního článku o Německu a České republice,
referáty o Berlinu

Přesahy do
Výchova ke zdraví
7. ročník
Zdraví a zdravý životní styl
Výchova ke zdraví
7. ročník
Rodina

Přesahy z
Český jazyk a literatura
6. ročník
JV Práce se slovníky a příručkami

8. ročník

Jana Tvrzníková, 0+2 týdně, P
Mluvení

Očekávané výstupy

Učivo
Tematické okruhy:

žák:


Mluvení
žák na základě tematickyých okruhů
Roční období, Určování času, Korespondence, Zvířata, Oslavy a svátky, Popis cesty, Ve městě, Dovolená a
prázdniny, Můj domov, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Denní program, Obchod a nakupování
- vede jednoduchý dialog podle modelové konstrukce, kterou dokáže obměnit
- vyžádá jednoduchou informaci
- reprodukuje stručně obsah přiměřeného jednoduchého textu
- sestaví jednoduché ústní sdělení týkající se situací souvisejících s probíranými tematickými okruhy
- jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích

Roční období, Určování času, Korespondence, Zvířata, Oslavy a svátky, Popis cesty, Ve městě, Dovolená a
prázdniny, Můj domov, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Denní program, Obchod a nakupování
Gramatika:
Zápor
Časování vybraných sloves v přít. čase
3. a 4.pád podst. jmen
Číslovky 1 - 100
Určování času
Množné číslo - tvorba
Vybrané předložky se 3. a 4. pádem
Vazba "es gibt"

Přivlastňovací zájmena
Tvorba vět
Slovní zásoba:
- osvojení slovní zásoby
- použítí v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů
- práce se slovníkem
Zvuková a grafická podoba jazyka:
- fonetické znaky - pasivně
- základní výslovnostní návyky
- vztah mezi zvukovou a grafickou podob slov
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
Respektování a podpora druhých - při práci na rozhovorech, diskuzi k tématům:
Roční období, Určování času, Oslavy a svátky, Popis cesty, Ve městě, Dovolená
a prázdniny, Můj domov, Denní program, Obchod a nakupování
Komunikace
Pravidla a řízení dialogu, neverbální komunikace při hraní scének, komunkace s
učitelem ke všem probíraným tématům
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
Život u nás i v zahraničí - Můj domov, Rakousko, Německo, Švýcarsko,
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita
Rozlišnost mezi jednotlivými kulturami i na zakladě jazykové rozličnosti
Čtení s porozuměním

Očekávané výstupy

Učivo
Tematické okruhy:

žák:


Čtení s porozuměním
žák na základě tematickyých okruhů
Roční období, Určování času, Korespondence, Zvířata, Oslavy a svátky, Popis cesty, Ve městě, Dovolená a
prázdniny, Můj domov, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Denní program, Obchod a nakupování
- čte nahlas foneticky správně texty přiměřeného rozsahu
- rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích , v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
- používá dvojjazyčný slovník a slovník v učebnici

Roční období, Určování času, Korespondence, Zvířata, Oslavy a svátky, Popis cesty, Ve městě, Dovolená a
prázdniny, Můj domov, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Denní program, Obchod a nakupování
Gramatika:
Zápor
Časování vybraných sloves v přít. čase

3. a 4.pád podst. jmen
Číslovky 1 - 100
Určování času
Množné číslo - tvorba
Vybrané předložky se 3. a 4. pádem
Vazba "es gibt"
Přivlastňovací zájmena
Tvorba vět
Slovní zásoba:
- osvojení slovní zásoby
- použítí v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů
- práce se slovníkem
Zvuková a grafická podoba jazyka:
- fonetické znaky - pasivně
- základní výslovnostní návyky
- vztah mezi zvukovou a grafickou podob slov
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Cvičeni pozornosti, vnímání a soustředění při čtení článků ke všem probíraným
předmětům
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Hledání rozdílu mezi informativním a zábavním sdělením - reklama v oblasti
Obchod a nakupování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
Evropská integrace, společném a rozdílné rysy mezi naší kulturou a kulturami
Rakouska, Německa, Švýcarska - vyvozené z přečteného
Poslech s porozuměním

Očekávané výstupy

Učivo

Tematické okruhy:

žák:


Poslech s porozuměním
žák na základě tematickyých okruhů
Roční období, Určování času, Korespondence, Zvířata, Oslavy a svátky, Popis cesty, Ve městě, Dovolená a
prázdniny, Můj domov, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Denní program, Obchod a nakupování
- rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci
- odvodí pravděpodobný význam nových slov z nápovědy
- rozumí známým každodenním výrazům a jednoduchým pokynům

Roční období, Určování času, Korespondence, Zvířata, Oslavy a svátky, Popis cesty, Ve městě, Dovolená a
prázdniny, Můj domov, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Denní program, Obchod a nakupování
Gramatika:
Zápor
Časování vybraných sloves v přít. čase
3. a 4.pád podst. jmen
Číslovky 1 - 100
Určování času
Množné číslo - tvorba
Vybrané předložky se 3. a 4. pádem
Vazba "es gibt"
Přivlastňovací zájmena
Tvorba vět
Slovní zásoba:
- osvojení slovní zásoby
- použítí v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů
- práce se slovníkem
Zvuková a grafická podoba jazyka:
- fonetické znaky - pasivně
- základní výslovnostní návyky
- vztah mezi zvukovou a grafickou podob slov

Průřezová témata
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
Práce s reportážemi zahraničních redaktorů rozhlasu v oblasti Rakouska,
Německa, Švýcarska
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Přesahy do

Přesahy z

Kritický přístup k reportážím zahraničních redaktorů rozhlasu v oblasti
Rakouska, Německa, Švýcarska
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace
Plánování jednotlivých kroků při poslechu složitějších textů a jejich následné
zpracování formou otázek, doplňování etc.
Psaní

Očekávané výstupy

Učivo
Tematické okruhy:

žák:


Psaní
žák na základě tematickyých okruhů
Roční období, Určování času, Korespondence, Zvířata, Oslavy a svátky, Popis cesty, Ve městě, Dovolená a
prázdniny, Můj domov, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Denní program, Obchod a nakupování
- sestaví jednoduché písemné sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými
tematickými okruhy
- písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty,

Roční období, Určování času, Korespondence, Zvířata, Oslavy a svátky, Popis cesty, Ve městě, Dovolená a
prázdniny, Můj domov, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Denní program, Obchod a nakupování
Gramatika:
Zápor
Časování vybraných sloves v přít. čase
3. a 4.pád podst. jmen
Číslovky 1 - 100
Určování času
Množné číslo - tvorba
Vybrané předložky se 3. a 4. pádem
Vazba "es gibt"
Přivlastňovací zájmena
Tvorba vět
Slovní zásoba:
- osvojení slovní zásoby
- použítí v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů
- práce se slovníkem
Zvuková a grafická podoba jazyka:
- fonetické znaky - pasivně

- základní výslovnostní návyky
- vztah mezi zvukovou a grafickou podob slov
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Respektování se při práci ve skupinkách na tvorbě společných projektů a
referátů
Kooperace a kompetice
Řešení kofliktů, kooperace a hledání řešení při skupinové práci na tvorbě
projektů k zadanému tématu - týká se všech probíraných témat
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení
Tvorba vhodného a věcně správného sdělení - relizace v týmu, k tématům
Roční období, Korespondence, Ve městě, Dovolená a prázdniny, Můj domov,
Denní program, Obchod a nakupování
9. ročník

Jana Tvrzníková, 0+2 týdně, P
Mluvení

Očekávané výstupy

Učivo
Tematické okruhy:

žák:


Mluvení
žák na základě tematickyých okruhů

Škola, Denní program, Rozvrh hodin, Lidké tělo, Nemoci, U lékaře, Orientace ve městě, Dopravní prostředky,
Roční období, Móda, Plány na dovolenou

Škola, Denní program, Rozvrh hodin, Lidké tělo, Nemoci, U lékaře, Orientace ve městě, Dopravní prostředky,
Roční období, Móda, Plány na dovolenou
- stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace
- vyžádá jednoduchou informaci
- jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích
- zapojí se do rozhovoru a je iniciátorem rozhovoru
- sestaví jednoduché ústní sdělení

Gramatika:
Vybraná způsobová a silná slovesa - časování v přít. čase
Číslovky 1 - 1000
Časové údaje
Podmět "man"
Osobní zajmena ve 3. a 4. pádě
Préteritum a perfektum vybraných sloves
Vybrané předložky se 3. pádem
porovnání pomocí "als"

Množné číslo

Slovní zásoba:
- osvojení slovní zásoby
- použítí v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů
- práce se slovníkem

Zvuková a grafická podoba jazyka:
- fonetické znaky - pasivně
- základní výslovnostní návyky
- vztah mezi zvukovou a grafickou podob slov
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
Témata: Denní program, Rozvrh hodin, Lidké tělo, Nemoci, U lékaře,
Mezilidské vztahy
Vzájemné se respektování a naslouchání si
Komunikace
Schopnost vhodně se vyjádřit ke všem tématům
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Odlišnosti v dopravě, módě a dopravě v ČR a dané jazykové oblsti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Ochrana životního prostředí a vliv na přirodu u témat - Dopravní prostředky a
Roční období
Čtení s porozuměním

Očekávané výstupy

Učivo
Tematické okruhy:

žák:


Čtení s porozuměním
žák na základě tematickyých okruhů

Škola, Denní program, Rozvrh hodin, Lidké tělo, Nemoci, U lékaře, Orientace ve městě, Dopravní prostředky,
Roční období, Móda, Plány na dovolenou

Škola, Denní program, Rozvrh hodin, Lidké tělo, Nemoci, U lékaře, Orientace ve městě, Dopravní prostředky,
Roční období, Móda, Plány na dovolenou
- čte nahlas plynule a foneticky správně texty z učebnice a přiměřeně obtížné texty z časopisu

Gramatika:

- rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích , v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
- používá dvojjazyčný slovník

Vybraná způsobová a silná slovesa - časování v přít. čase
Číslovky 1 - 1000
Časové údaje
Podmět "man"
Osobní zajmena ve 3. a 4. pádě
Préteritum a perfektum vybraných sloves
Vybrané předložky se 3. pádem
porovnání pomocí "als"
Množné číslo

Slovní zásoba:
- osvojení slovní zásoby
- použítí v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů
- práce se slovníkem

Zvuková a grafická podoba jazyka:
- fonetické znaky - pasivně
- základní výslovnostní návyky
- vztah mezi zvukovou a grafickou podob slov
Průřezová témata
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Zkušenosti z Evropy - k tématům Škola, Denní program, Rozvrh hodin, Lidké
tělo, Nemoci, U lékaře, Móda, Plány na dovolenou
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Pěstování kritického přístupu k mediálním sdělením - práce na internetu,
vyhledávání iformací ke všem probíraným tématům
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Poznávání lidí

Přesahy do

Přesahy z

Z obsahů článků k tématům: Škola, Denní program, Rozvrh hodin, Lidké tělo,
Nemoci, U lékaře, Móda, Plány na dovolenou
Poslech s porozuměním

Očekávané výstupy

Učivo
Tematické okruhy:

žák:


Poslech s porozuměním
žák na základě tematickyých okruhů

Škola, Denní program, Rozvrh hodin, Lidké tělo, Nemoci, U lékaře, Orientace ve městě, Dopravní prostředky,
Roční období, Móda, Plány na dovolenou

Škola, Denní program, Rozvrh hodin, Lidké tělo, Nemoci, U lékaře, Orientace ve městě, Dopravní prostředky,
Roční období, Móda, Plány na dovolenou
- rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci
- odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu
- doplní text s mezerami podle poslechu/ústně i písemně/

Gramatika:
Vybraná způsobová a silná slovesa - časování v přít. čase
Číslovky 1 - 1000
Časové údaje
Podmět "man"
Osobní zajmena ve 3. a 4. pádě
Préteritum a perfektum vybraných sloves
Vybrané předložky se 3. pádem
porovnání pomocí "als"
Množné číslo

Slovní zásoba:
- osvojení slovní zásoby
- použítí v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů
- práce se slovníkem

Zvuková a grafická podoba jazyka:
- fonetické znaky - pasivně

- základní výslovnostní návyky
- vztah mezi zvukovou a grafickou podob slov
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí na základě vyslechnutí si jich a jejich příběhů - k tématům: Škola,
Denní program, Rozvrh hodin, Lidké tělo, Nemoci, U lékaře,, Móda, Plány na
dovolenou
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Poslech rodilých mluvčích
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vliv člověka na životní prostředí - k tématu Dopravní prostředky, Roční období
Psaní

Očekávané výstupy

Učivo
Tematické okruhy:

žák:


Psaní
žák na základě tematickyých okruhů

Škola, Denní program, Rozvrh hodin, Lidké tělo, Nemoci, U lékaře, Orientace ve městě, Dopravní prostředky,
Roční období, Móda, Plány na dovolenou

Škola, Denní program, Rozvrh hodin, Lidké tělo, Nemoci, U lékaře, Orientace ve městě, Dopravní prostředky,
Roční období, Móda, Plány na dovolenou
- sestaví jednoduché písemné sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými
tematickými okruhy
- tvoří gramaticky správně jednoduché věty a krátké texty k daným tematům

Gramatika:
Vybraná způsobová a silná slovesa - časování v přít. čase
Číslovky 1 - 1000
Časové údaje
Podmět "man"
Osobní zajmena ve 3. a 4. pádě
Préteritum a perfektum vybraných sloves
Vybrané předložky se 3. pádem
porovnání pomocí "als"
Množné číslo

Slovní zásoba:
- osvojení slovní zásoby
- použítí v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů
- práce se slovníkem

Zvuková a grafická podoba jazyka:
- fonetické znaky - pasivně
- základní výslovnostní návyky
- vztah mezi zvukovou a grafickou podob slov
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení
Záverečná práce ve formě školního časopisu - Téma: Jak vzpomínám na školu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
Záverečná práce ve formě školního časopisu - Téma: Jak vzpomínám na školu
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a škola
Záverečná práce ve formě školního časopisu - Téma: Jak vzpomínám na školu
Matematika
Matematika
Charakteristika předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika a její aplikace
Předmět Matematika byl vytvořen z oblasti Matematika a její aplikace a z oboru Matematika a její aplikace.
Obsahové vymezení
Matematika je vedle českého jazyka druhým nosným pilířem základního vzdělání. Tvoří systém, který nelze v žádném ročníku přerušit, a proto je nedílnou součástí výuky každého ročníku.
Klíčové postavení předmětu je dáno jeho výrazným podílem na rozvíjení myšlení žáků.
Vyučování matematice klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům, pojmům, jejich vzájemným vztahům a jejich aplikací. Umožňuje žákům osvojit si matematické
metody potřebné k řešení praktických situací a vytváří základ pro jejich další profesní orientaci. Vyučování matematice je především odevzdáváním kulturního odkazu, jehož významnou

součástí je hloubavost, přemýšlení, hledání pravdy. Přispívá k tomu, aby potřebu matematiky pro sebe pocítil každý žák, aby k ní našel dobrý poměr a při vhodných příletostech ji používal.
Matematika umožňuje lepší orientaci žáků ve světě, učí žáka argumentovat, vidět souvisloti, a tím mu umožňuje lepší orientaci ve světě.
Výuka je postavena na současných učebních možnostech žáků a na její provázanosti se životem mimo školu. Využívají se náročnější metody práce (aktivní vytváření částí matematiky v myslích
žáků) i nové zdroje a způsoby poznávání. Zadávají se komplexnější úlohy. V procesu učení je přenášena na žáky větší odpovědnost. K tomu jim je poskytován prostor a čas.
Při výuce matematiky se akcentují formativní prvky. V jednotě s poznávací stránkou vyučování jsou rozvíjeny hodnotové cíle, postoje a motivy jednání žáků, formují se mravní vlastnosti.
Matematika posiluje zejména takové rysy osobnosti jako je vytrvalost, pracovitost, kritičnost a překonávání překážek.
Do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu Matematika jsou začleněny okruhy průřezových témat osobnostní a sociální výchovy a výchovy mediální. V 6.-9. ročníku se jedná o následující
tematické okruhy z Osobnostní a sociální výchovy: rozvoj schopnosti poznávání, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, kreativita, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace,
řešení problémů, hodnoty a postoje, praktická etika. V Mediální výchově rozvíjíme zejména v 8. a 9. ročníku schopnosti kritického čtení a vnímání mediálních sdělení. Zabýváme se interpretací
vztahu mediálních sdělení a reality, včetně fungování a vlivu medií ve společnosti.
Časové a organizační vymezení
Na I. stupni se vyučují v 1. ročníku 4 hodiny, v 2. ročníku 5 hodin, ve 3. ročníku 4 hodiny, ve 4. ročníku 5 hodin a v 5. ročníku 5 hodin týdně. V 6.- 8. ročníku se vyučují čtyři hodiny, celkově v
16 hodinách týdně. V 9. ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace.
Předmět je již svou podstatou zaměřen na rozvoj dovedností žáků, nikoliv znalostí a vědomostí. Tím jsou dány především na I. stupni metody práce zaměřené na samostatnou práci žáků, na
řešení problémů, na práci ve skupinách, sebekontrolu, didaktické hry a počtářské soutěže s důrazem na činnostní charakter učení. Na druhém stupni navazuje Matematika na vzdělávací obsah
předmětu v 1.- 5. ročníku. Vzdělávací program klade důraz na činnostní pojetí vyučování, zejména na aktivní myšlenkovou, poznávací činnost. Žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali
matematizovat reálné situace a řešit praktické úkoly. Využívají vzorců, diagramů, grafů a náčrtů. Nezastupitelné místo zaujímá ve výuce používání tabulek, kapesních kalkulátorů a výukových
počítačových programů. Žáci se učí rozborům situací, formulaci problémů a jejich tvořivému řešení. Učí se chápat vztahy, zdůvodňovat tvrzení, využívat matematickou symboliku a volit
vhodné početní postupy. Učební činnost se rovněž zaměřuje na čtení matematického textu s porozuměním, odborné matematické vyjadřování a ověřování výsledků.
Zvýšení hodinové dotace je použito k nácviku dovedností využívat osvojené vědomosti a matematické postupy k řešení praktických problémů, k převodu kvantitativních a logických vztahů
každodenního života do jazyka matematiky. Sledujeme tím pěstování schopnosti žáků pro chápání a propojování systému informací, jejich využívání v procesu učení i v praktickém životě.
Během vyučování probíhá hodnocení situací, jevů a problémů z různých úhlů pohledu. Zvýšená časová dotace má za cíl vytvořit žákům širší spektrum příležitostí pro utváření a rozvíjení
klíčových dovedností.
V rámci vyučování matematiky se podílíme na školních projektových dnech, organizujeme matematické soutěže jako je Pythagoriáda a Matematický klokan.
Výuka probíhá v učebnách matematiky a informatiky.

Výchovné a vzdělávací strategie.
A/ Společně upřednostňované postupy, metody a formy práce, které směřují k utváření klíčových dovedností.
Vzdělávací obsah předmětu Matematika chápeme jako prostředek rozvoje osobnosti žáka, a to hlediska poznávacího i hodnotového. Při výuce předmětu se řídíme zásadou, aby osvojení
podstatných poznatků vyústilo ve funkční dovednosti a kompetence žáků. K jejich utváření a rozvíjení využíváme činnost žáků s matematickými objekty a jejich aplikaci. Sledujeme, zda se v
myslích žáků rodí matematika s porozuměním, ukotvená na již zažitá témata.
Uplatňujeme postupy, které žákům umožňují aktivně se podílet na vlastním vzdělávání, samostatně se projevovat, seberealizovat se. Za účinný prostředek podporující tyto postupy pokládáme
promyšlený, konkrétní, splnitelný cíl vyučovací hodiny a jeho vyjádření v činnosti žáků. Roli učitele spatřujeme v organizaci a řízení samostatné, tvořivé práce žáků. Učitel vytváří přátelskou a
vstřícnou atmosféru, která žáky vybízí k aktivnímu učení i činnostem a zároveň každého žáka stimuluje k rozvoji svých vlastních vzdělávacích předpokladů.
Orientaci na osobnost žáka uplatňujeme se zřetelem k jeho individuálním předpokladům, potřebám a možnostem. Vzdělávací procesy individualizujeme a diferencujeme tak, aby byly pro
všechny žáky přiměřené a znamenaly zřetelný přínos pro jejich rozvoj. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávací obsah předmětu modifikujeme. Používáme variabilní
organizaci výuky . Cílem je úspěšný žák, i když na různé úrovni a vzhledem k jeho možnostem.

Ve shodě s individuálními potřebami žáků volíme různé vzdělávací postupy a odlišné metody a formy výuky. Respektujeme individuální zvláštnosti žáků. Zadáváme problémy žákům dostupné,
které mohou za vedení učitele sami vyřešit, poskytujeme jim dostatek možností k jejich samostatnému řešení. V průběhu výuky hodnotíme výkony žáků individuálně. Posuzujeme především
změny v jejich výkonu. Hodnotící soudy ladíme pozitivně. Poskytujeme žákům možnosti zažít úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní. Vytváříme podmínky a příležitosti k sebehodnocení a
seberegulaci. Zvykáme žáky na to, aby správnost své práce sami kontrolovali, uměli ji hodnotit a usměrňovat.
Řešení praktických problémů a zajímavých úloh pomáhá žákům ozřejmit význam matematiky v nejdůležitějších oborech lidské činnosti, vytváří hlubší zájem o matematiku. V celém procesu
učení důsledně dbáme na to, aby žáci měli možnost prožívat radost z učení.

B/ Konkretizace postupů vedoucích k utváření jednotlivých klíčových kompetencí žáků.
Kompetence k učení
• Zařazováním aplikačních úloh podporujeme u žáků rozvoj schopností abstraktního a logického myšlení. Rozvíjíme schopnost samostatného a kritického myšlení.
• Poskytujeme žákům dostatek příležitostí důkladně porozumět základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům.
• Vybavujeme žáky matematickými nástroji jako jsou početní operace, algoritmy, metody řešení úloh a způsoby jejich užití.
• Učíme žáky přehledně a účelně organizovat výpočty, cvičíme jejich početní zběhlost. Umožňujeme jim tak získávat matematickou gramotnost.

Kompetence k řešení problémů
• Žáky vedeme k rozborům problémových situací, učíme je provádět odhady.
výsledků, vyslovovat hypotézy, nalézat různé varianty řešení, tvořit plán řešení a ověřovat výsledky.
• Žáky seznamujeme a učíme využívat matematické postupy i pro řešení úloh a problémů jiných vyučovacích předmětů a různých oborů lidské činnosti. Vedeme je k využívání algoritmického
charakteru výpočtů.
Kompetence komunikativní
• Užíváním matematického jazyka vedeme žáky k přesnému a stručnému vyjadřování. Od žáků vyžadujeme čtení textu s porozuměním a jeho reprodukci vlastními slovy. Zaměřujeme se na
formulaci myšlenky (řešení) v logickém sledu.
• Učíme žáky využívat soudobé poznávací prostředky matematiky a s nimi související informace k chápání společenského dění a jevů i k svému osobnímu rozvoji.
• Žákům objasňujeme význam statistiky a finanční matematiky pro člověka žijícího v moderní technické a informační společnosti. Učíme žáky o informacích přemýšlet, třídit je a hodnotit.
Vedeme je ke kritickému čtení a vnímání mediálních sdělení tohoto druhu, jejich správné interpretaci.
• Formou zejména skupinové práce, práce ve dvojicích, tematických úloh nabízíme žákům možnosti komunikace a spolupráce se spolužáky, prohlubování vlastních komunikativních dovedností.

Kompetence sociální a interpersonální
• Zvláště při řešení komplexnějších úloh a problémů poskytujeme žákům příležitost k rozvíjení schopnosti spolupracovat a podílet se na vytváření pravidel práce v týmu a učit se je dodržovat.
• Při výuce vytváříme příznivé sociální a pracovní klima, které v žácích stimuluje ohleduplnost a úctu při jednání s druhými lidmi. Učíme je v případě potřeby poskytnout pomoc spolužákovi či

o ni požádat. Rozvíjíme schopnost žáků respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých.

Kompetence občanské
• V hodinách matematiky nabízíme dostatečné množství situací, které žáky nutí zaujímat postoje vztahující se k základním hodnotám občanského života, jako je např. respektování názorů
druhých lidí, úcta ke spravedlnosti a osvojování hlavních zásad a norem lidského jednání. V žácích se tím formují základy správných občanských postojů a vědomí občanské odpovědnosti.
• Obsahově a metodicky řídíme učení tak, aby jeho cíl měl pro žáky osobní smysl, aby nalézali souvislosti mezi ním a svými zájmy, potřebami a viděli i mimovyučovací a mimoškolní
souvislosti toho, čemu se mají naučit.
• Žákům předkládáme dostatek nestandardních aplikačních úloh, jejichž řešení může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky a může podchytit i ty žáky,
kteří jsou v matematice méně úspěšní. Přístup k matematice a jejím prostřednictvím k společenským problémům rozšiřuje těmto žákům zejména využívání prostředků výpočetní techniky.

Kompetence pracovní
• Dostatek příležitostí a situací k formování pracovních dovedností poskytuje obsah učiva a uplatňování zásadních postupů výchovné a vzdělávací strategie. Své znalosti a pracovní dovednosti,
které získali v matematice, učíme žáky využívat k vlastnímu rozvoji a k přípravě pro budoucnost. V průběhu výuky vedeme žáky k tomu, aby přistupovali k pracovní činnosti z hlediska kvality,
funkčnosti a jejího významu.
• Žákům umožňujeme pracovat s daty, tabulkovými editory, počítačovými programy, což se promítá do profesionální orientace žáků, připravuje žáky na další vzdělávání a ovlivňuje jejich rodící
se životní zaměření.

Mezipředmětové vztahy
Informační prostředí, práce s ICT
1. ročník
Žák používá počítač v souladu s řádem učebny VT. Pracuje podle zadání s výukovými programy pro daný věk. V případě závady věc ohlásí.
2. ročník
Žák se přihlásí se do školní sítě. Zapíná a vypíná počítač v souladu s operačním systémem.
Pracuje s programy určené žákům 2. ročníku.
3. ročník
Spustí bez pomoci program podle zadání. Pracuje s programy určené žákům 3. ročníku.
Namaluje jednoduchý obrázek.
4. ročník
Pracuje s programy určené žákům 4. ročníku.

Napíše krátký souvislý text. Naformátuje typ, velikost, řez a barvu písma.
5., 6., 7., 8., 9. ročník
Pracuje s programy určené žákům daného ročníku. Vyhledává informace na internetu. Zpracovává je pomocí počítače. Tiskne vypracované úlohy.
V osmém ročníku pracuje s tabulkovým programem, zvládá užívání základních matematických funkcí a umí vytvořit k úloze graf.
Specifické hodnocení pro 2. stupeň
Testy a písemné páce
Testy a písemné práce budou bodovány
Hodnocení
1 - 100% - 90%
2 - 90% - 65%
3 - 65% - 35%
4 - 35% - 10%
Konstrukční úlohy
1 - Žák provede bez chyby rozbor zadané úlohy a konstrukci s požadovanou přesností, výsledek konstrukce správně označí. Ve vyšších ročnících zapíše postup pomocí správných geometrických
symbolů, nalezne všechna řešení úlohy.
2 - Žák provede bez chyby rozbor zadané úlohy a konstrukci s dostačující přesností, výsledek konstrukce označí, může se dopustit drobných chyb ve značení. Ve vyšších ročnících zapíše postup
pomocí správných geometrických symbolů, výjimečně správný symbol nahradí slovně, nalezne všechna řešení, v případě většího počtu řešení může některá přehlédnout.
3 - Žák provede rozbor úlohy a konstrukci s většími nepřesnostmi a chybami, chyby si po upozornění většinou opraví, dopouští se chyb ve značení, případně některé útvary neoznačí vůbec.
Zápis konstrukce je chaotický, geometrické symboly téměř nepoužívá nebo je používá nesprávně, často nezná jejich správný význam. S větší pomocí nalezne většinu řešení, některá nenalezne
ani spomocí.
4 - Žák provede rozbor úlohy se zásadními chybami, které je schopen opravit jen s velkou pomocí, některé neopraví vůbec.
Podle rozboru sestrojí jen nejjednodušší část konstrukce, zápis konstrukce neprovede vůbec nebo jen se zásadními chybami. O hledání všech řešení se ani nepokouší.
5 - Žák neprovede správný rozbor, pokud mu s rozborem vyučující pomůže, nesestrojí požadovaný útvar ani s velkou pomocí. O zápis konstrukce se ani nepokouší.

Průřezová témata pokrývaná předmětem
1. ročník

4 týdně, P
Číselná osa

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
orientace na číselné ose 0-20



Číselná osa
- zobrazí a přečte dané číslo na číselné ose do 20

Slovní úlohy

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
tvoření a řešení slovních úloh v oboru 0-20, o n-více, o n-méně



Slovní úlohy
- vypočítá jednoduché slovní úlohy, ve kterých modeluje osvojené početní operace do 20

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity: realizujeme při tvoření slovních
úloh
Rozvoj schopností poznávání
Řešení problémů: realizujeme při rozhodování se o způsobech vyřešení slovních
úloh
Přirozená čísla

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
čtení a zápis čísel 0-20



Přirozená čísla
- žák napíše přirozené číslo do 20, čísla porovná

Převody jednotek

Očekávané výstupy

Učivo
pojmenování jednotek délky a času

žák:


Převody jednotek
- seznámí se s jednotkami času a délky

Tabulky

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
zápis čísla dle správného pořadí



Tabulky
- doplňuje tabulky a posloupnosti čísel

Rovinné a prostorové útvary

Očekávané výstupy
žák:


Rovinné a prostorové útvary
- rozezná a pojmenuje základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa
orientuje se v prostoru

Průřezová témata

Učivo
trojúhelník , čtverec, obdélník, kruh
krychle , kvádr, koule
orientace v prostoru - vpravo, vlevo, pod, nad, za

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a paměti: realizujeme při rozlišování
druhů geometrických útvarů
Praktické využití

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
používání sčítání a odčítání při řešení praktických situací



Praktické využití
- seznamuje se s praktickými situacemi vyžadujícími matematické řešení

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z
Svět práce
1. ročník
konstrukční činnosti

Početní operace

Očekávané výstupy
žák:


Početní operace
- provede zpaměti jednoduché početní operace do 20

Průřezová témata

Učivo
porovnávání čísel a souborů prvků s počtem prvků do 20
vytváření konkrétního souboru s daným počtem prvků do 20
sčítání a odčítání 0-10, 10 - 20 bez i s přechodem přes desítku

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Cvičení dovedností zapamatování, pozornosti a soustředění, řešení problémů:
realizujeme při nácviku algoritmů a řešení početních operací
Úsečka

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
seznámení a modelování úsečky s pomocí učitele



Úsečka
- porovnává velikost úseček

2. ročník

4+1 týdně, P
Přirozená čísla

Očekávané výstupy
žák:


Přirozená čísla
- vybere a přiřadí přirozená čísla k danému souboru do 100
- napíše přirozené číslo do 100 a porovná dvojciferná čísla
- zapisuje pomocí symbolů porovnání čísel do 100

Učivo
představa čísla
zápis a čtení čísel v oboru do 100
vytváření konkrétních souborů s daným počtem prvků do 100 (počitadlo, peníze, čtvercová síť)

Početní operace

Očekávané výstupy
žák:


Početní operace
- sčítá a odčítá čísla v oboru do 20 s přechodem přes desítku
- sčítá a odčítá čísla v oboru do 100 s přechodem
- násobí a dělí čísly 1-5
- zaokrouhluje dané čísla na desítky

Průřezová témata

Učivo
sčítání a odčítání čísla v oboru do 20 s přechodem přes desítku
sčítání a odčítání čísla do 100 s přechodem přes desítku
násobení a dělení do 5
zaokrouhlování na desítky

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Cvičení dovedností zapamatování, pozornosti a soustředění, řešení problémů:
realizujeme při nácviku algoritmů a řešení početních operací
Číselná osa

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
orientace na číselné ose do 100



Číselná osa
- zobrazí a přečte daná čísla na číselné ose do 100

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z
Člověk a jeho svět
2. ročník
Orientace v čase

Slovní úlohy

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Slovní úlohy
- vytváří jednoduché slovní úlohy, ve kterých modeluje osvojené početní operace do 100

Průřezová témata

tvoření a řešení slovních úloh do 100
tvoření a řešení slovních úloh na vztahy nxvíce, nxméně o n-více, o n-méně,
řešení slovních úloh vedoucí k porovnávání čísel v oboru do 100

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity: realizujeme při tvoření slovních
úloh
Rozvoj schopností poznávání
Řešení problémů: realizujeme při rozhodování se o způsobech vyřešení slovních
úloh
Převody jednotek

Očekávané výstupy
žák:


Převody jednotek
- pojmenuje jednotky hmotnosti, délky, objemu a času

Učivo
jednotky hmotnosti ( g, kg )
délky ( mm, cm, m )
objemu ( l )
času ( h, s, min )

Praktické využití

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
používání sčítání, odčítání, násobení a dělení při řešení praktických situací



Praktické využití
- použije získané matematické vědomosti a dovednosti v praktických úlohách

Průřezová témata

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kooperace a kompetice
Rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci: realizujeme při řešení
praktických problémů při skupinové práci

Přesahy z
Svět práce
2. ročník
konstrukční činnosti

Tabulky

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
tabulkový zápis



Tabulky
- doplňuje tabulky a posloupnosti čísel do 100

Rovinné a prostorové útvary

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Rovinné a prostorové útvary
- vybere, vymodeluje a rozezná základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa, změří velikost útvaru

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a paměti: realizujeme při rozlišování
druhů geometrických útvarů a těles

čára, křivá čára, rovná čára, lomená čára, přímka
čtverec, obdélník a trojúhelník
modelování krychle a kvádru

Přesahy do
Výtvarná výchova
2. ročník
Vizuální sdělení a komunikace

Přesahy z
Svět práce
2. ročník
konstrukční činnosti

Úsečka

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


bod
úsečka, měření délky úsečky v cm, odhad délky úsečky cm
přímka
délka, vzdálenost, cm

Úsečka
- porovná délky úseček
- pozná bod ( leží - neleží ) na úsečce
- změří zadané úsečky

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

Výtvarná výchova
2. ročník
Znak
3. ročník

4+1 týdně, P
Přirozená čísla

Očekávané výstupy
žák:


Přirozená čísla
- vybere a přiřadí přirozená čísla k danému souboru do 1000

Učivo
čtení a zápis čísel do 1000
porovnávání čísel do 1000

- napíše přirozené číslo do 1000 a trojciferná čísla porovná
Početní operace

Očekávané výstupy
žák:


Početní operace
- naučí se jednoduché početní operace do 1000
- zautomatizuje násobilku do 100 (2-10)
- vhodně využívá závorky při početních operacích
- provádí kontrolu svého výpočtu
- provádí předběžný odhad výsledků řešení

Učivo
sčítání, odčítání do 1000
písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel
dělení se zbytkem do 100
zaokrouhlování čísla na tisíce, stovky, desítky
násobení dvojciferného čísla jednociferným a dělení dvojciferného čísla jednociferným

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Cvičení dovedností zapamatování, pozornosti a soustředění, řešení problémů:
realizujeme při nácviku algoritmů a řešení početních operací
Číselná osa

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
obraz čísla na číselné ose



Číselná osa
- zobrazí a přečte daná trojciferná čísla na číselné ose do 1000

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z
Člověk a jeho svět
3. ročník
Orientace v čase

Slovní úlohy

Očekávané výstupy
žák:


Slovní úlohy
- počítá jednoduché i složené slovní úlohy do 1000

Průřezová témata

Učivo
tvoření a řešení slovních úloh na porovnávání dvou trojciferných čísel
sčítání a odčítání dvou a trojciferných čísel, na vztahy o n-více, o n-méně, nxvíce, nxméně
slovní úlohy vedoucí k násobení dvojciferného čísla jednociferným a dělení dvojciferného čísla jednociferným

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Řešení problémů: realizujeme při rozhodování se o způsobech vyřešení slovních
úloh
Kreativita
Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity: realizujeme při tvoření slovních
úloh
Převody jednotek

Očekávané výstupy
žák:


Převody jednotek
- provádí jednoduché převody jednotek času, hmotnosti, délky a objemu

Učivo
jednoduché převody délky, hmotnosti, objemu a času
odhad délky, vzdálenosti

Tabulky

Očekávané výstupy
žák:


Tabulky
- doplňuje tabulky a posloupnosti čísel do 1000

Učivo
tabulka násobků
tabulkové zápisy v praxi

Praktické využití

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
sčítání, odčítání, násobení a dělení do 1000 při řešení a vytváření praktických úloh



Praktické využití
- řeší a vytváří jednoduché úlohy z praktického života do 1000

Průřezová témata

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kooperace a kompetice
Rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci: realizujeme při
řešení praktických problémů při skupinové práci

Přesahy z
Svět práce
3. ročník
konstrukční činnosti

Rovinné a prostorové útvary

Očekávané výstupy
žák:


Rovinné a prostorové útvary
- pojmenuje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa

Průřezová témata

Učivo
trojúhelník, čtverec, obdélník
geometrická tělesa v praxi

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a paměti: realizujeme při rozlišování
druhů geometrických útvarů a těles

Přesahy z
Svět práce
3. ročník
konstrukční činnosti

Úsečka

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
bod, krajní bod úsečky, průsečík dvou přímek, kružítko



Úsečka
- měří velikost útvarů a délku úsečky
- rýsuje přímky a polopřímky
- vyznačuje body v rovině

Osová souměrnost

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
osa souměrnosti



Osová souměrnost
- rozezná jednoduché souměrné útvary v rovině

4. ročník

4+1 týdně, P
Nestandardní aplikační úlohy a problémy

Očekávané výstupy

Učivo
číselné a obrázkové řady

žák:


Nestandardní aplikační úlohy a problémy
- užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů
- nalézá různá řešení zkoumaných situací

magické čtverce
prostorová představivost
slovní úlohy
hospodaření s penězi, příklady financování, vytvářenía řešení slovních úloh (finanční gramotnost)

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Řešení problémů, dovednosti pro učení a studium: realizujeme aplikací
dosavadních matematických dovedností při řešení nestandardních úloh
Zlomky

Očekávané výstupy

Učivo
názorné vyznačení zlomků
celek, část celku
vymodeluje (nakreslí) část celku
zápis zlomku

žák:


Zlomky
- určí část celku
- vymodeluje (nakreslí) část celku
- zapíše zlomek

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

Hudební výchova
4. ročník
realizace melodie
Přirozená čísla

Očekávané výstupy
žák:


Přirozená čísla
- čte a zapisuje celá a přirozená čísla
- porovnává čísla
- zapisuje čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění (číselná osa, teploměr)

Učivo
celá čísla, přirozená čísla
čtení a zápis čísla do 1 000 000
porovnávání čísel
zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění (číselná osa, teploměr)

Početní operace

Očekávané výstupy

Učivo
pamětné sčítání a odčítání

žák:


Početní operace
- sčítá a odčítá písemně v oboru do 1 000 000
- sčítá a odčítá pamětně čísla
- dělí písemně jednociferným dělitelem
- násobí písemně jedno a dvojciferným činitelem
- násobí a dělí pamětně čísla (násobilka)

Průřezová témata

písemné sčítání, odčítání
pamětné násobení a dělení čísel (násobilka)
písemné násobení jedno a dvojciferným činitelem
písemné dělení jednociferným dělitelem

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Cvičení dovednosti zapamatování, dovednosti pro učení a studium: realizujeme
při řešení matematických operací
Zaokrouhlování

Očekávané výstupy

Učivo
zaokrouhlování čísel

žák:


Zaokrouhlování
- zaokrouhluje čísla
- provádí odhady a kontroluje výsledky

provádí odhady a kontroluje výsledky v oboru přirozených čísel

Slovní úlohy

Očekávané výstupy
žák:


Slovní úlohy
- řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel
- řeší a tvoří slovní úlohy na dva až tři početní výkony

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kooperace a kompetice

Učivo
řešení a tvoření slovních úloh na dva až tři početní výkony
řešení a vytváření jednoduchých slovních úloh na určení poloviny, třetiny, čtvrtiny, pětiny, desetiny daného
počtu
slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel
početní výkony s čísly v daném oboru
slovní úlohy na vztahy o n-více(méně), nxvíce(méně)
Přesahy do

Přesahy z

Vedení a organizování práce skupiny: realizujeme při řešení matematických
úloh ve skupině
Třídění dat, tabulky

Očekávané výstupy
žák:


Třídění dat, tabulky
- čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
- vyhledává a třídí data

Průřezová témata

Učivo
čtení a sestavování jednoduchých tabulek a diagramů
vyhledávání dat

Přesahy do

Přesahy z
Tělesná výchova
4. ročník
Pohybové výkony

Osová souměrnost

Očekávané výstupy
žák:


Osová souměrnost
- rozezná souměrný útvar tím, že najde osu souměrnosti
- určí osu souměrnosti překládáním papíru

Učivo
osa souměrnosti
jednoduché souměrné útvary
určení osy souměrnosti překládáním papíru

Základní rovinné útvary

Očekávané výstupy

Základní rovinné útvary

základní útvary v rovině - lomená čára, přímka, polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, obdélník, trojúhelník,
kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník

- narýsuje čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici

délka úsečky

žák:


Učivo

jednotky délky a jejich převody
rýsování a znázornění základní rovinných útvarů - čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnice
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a paměti: realizujeme při konstrukci
základních rovinných útvarů
Vzájemná poloha dvou přímek

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
poloha dvou přímek - rovnoběžky, kolmice, různoběžky
rovina



Vzájemná poloha dvou přímek v rovině
- určí vzájemnou polohu dvou přímek
- načrtne a sestrojí rovnoběžku a kolmici

Obvod obrazce

Očekávané výstupy
žák:


Učivo

obsah a obvod čtverce a obdélníku
Obvod obrazce
obvod trojúhelníku
- vypočítá obvod jednoduchého obrazce sečtením délek jeho stran (čtverec, obdélník, trojúhelník, mnohoúhelník)

Základní prostorová tělesa

Očekávané výstupy

Učivo
základní útvary v prostoru - kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel, válec

žák:


Základní prostorová tělesa
- rozpozná a pojmenuje základní prostorová tělesa

Průřezová témata

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kooperace a kompetice
Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a paměti: realizujeme při rozlišování
druhů geometrických těles

Přesahy z
Tělesná výchova
4. ročník
Kvalita pohybových činností

5. ročník

4+1 týdně, P
Nestandardní aplikační úlohy a problémy

Očekávané výstupy
žák:


Nestandardní aplikační úlohy a problémy
- řeší úlohy na prostorovou představivost
- aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí

Učivo
číselné a obrázkové řady
prostorová představivost
magické čtverce
slovní úlohy
hospodaření s penězi, příklady financování, vytváření a řešení slovních úloh (finanční gramotnost)

Průřezová témata
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Pěstování kritického přístupu k reklamě, chápání podstaty mediálního sdělení:
realizujeme při hodnocení reklamích sdělení v souladu s finanční gramotností

Přesahy do

Přesahy z

Početní operace

Očekávané výstupy
žák:


Početní operace
- sčítá a odčítá přirozená čísla zpaměti
- sčítá písemně tři až čtyři přirozená čísla
- odčítá písemně dvě přirozená čísla
- násobí a dělí pamětně přirozená čísla v jednoduchých úlohách
- násobí písemně až čtyřciferným činitelem
- dělí písemně dvojciferným dělitelem

Učivo
sčítání a odčítání přirozených čísel zpaměti
písemné sčítání tří - čtyř přirozených čísel
písemné odčítání
pamětné násobení a dělení přirozených čísel
písemné násobení trojciferným činitelem
písemné dělení jedno a dvojciferným dělitelem
sčítání , odčítání desetinných čísel v řádu desetin a setin
aritmetický průměr
vlastnosti početních operací

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Cvičení dovednosti zapamatování, dovednosti pro učení a studium: realizujeme
při řešení matematických operací
Zaokrouhlování

Očekávané výstupy

Učivo
zaokrouhlování přirozených čísel s požadovanou přesností

žák:


Zaokrouhlování
- zaokrouhluje přirozená čísla s požadovanou přesností

odhady
kontrolování výsledků

Slovní úlohy

Očekávané výstupy
žák:


Slovní úlohy
- řeší jednoduché a složené slovní úlohy
- aplikuje osvojené početní operace při tvorbě nových úloh

Průřezová témata

Učivo
vytváření a řešení jednoduchých slovních úloh na užití desetinných čísel
jednoduché a složené slovní úlohy vedoucí k jednomu nebo dvěma výpočtům

Přesahy do

Přesahy z

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Vedení a organizování práce skupiny: realizujeme při řešení matematických
úloh ve skupině
Zlomky

Očekávané výstupy

Učivo
porovnávání zlomků se stejným základem v oboru kladných čísel

žák:


Zlomky
- porovná zlomky se stejným základem v oboru kladných čísel

- sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem

pamětné sčítání zlomků se stejným jmenovatelem
písemné sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem

Desetinná čísla

Očekávané výstupy

Učivo
čtení a zápis desetinného čísla

žák:


Desetinná čísla
- přečte zapsané desetinné číslo
- přečte zápis a vyznačí na číselné ose desetinné číslo

sčítání a odčítání desetinných čísel v řádu desetin a setin
zaokrouhlování desetinných čísel na daný řád
vyznačení desetiiného čísla na číselné ose

Třídění dat

Očekávané výstupy
žák:


Třídění dat, tabulky, grafy
- čte a sestrojuje sloupcový diagram
- sestrojuje a čte jednoduché grafy v soustavě souřadnic
- doplňuje řady čísel a tabulky

Průřezová témata

Učivo
čtení a sestrojování sloupkového diagramu
sestrojování a čtení jednoduchých grafů v soustavě souřadnic
doplňování řady čísel do tabulek

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
Pružnost nápadů, originalita, schopnost vidět věci jinak: realizujeme při
vytváření výstižné podoby grafů
Základní rovinné útvary

Očekávané výstupy

Učivo
střed kružnice, poloměr, průměr, kruh, pravoúhlý trojúhelník, úhel, trojúhelníková nerovnost

žák:


Základní rovinné útvary
- načrtne a narýsuje kružnici
- vyznačí poloměr a průměr
- narýsuje pravoúhlý trojúhelník

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a paměti: realizujeme při konstrukci
základních rovinných útvarů

Přesahy do

Přesahy z

Základní útvary v prostoru

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
výpočty povrchů kvádru a krychle



Základní útvary v prostoru
vypočítají povrch kvádru a krychle

Úsečky

Očekávané výstupy

Učivo
grafický součet a rozdíl úseček

žák:


Úsečky
- sčítá a odčítá úsečky graficky

lomená čára
obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran

Obsah a obvod obrazce

Očekávané výstupy

Učivo
výpočet obvodů a obsahů obdélníka a čtverce

žák:


Obsah a obvod obrazce
- vypočítá obvod a obsah čtverce a obdélníku

základní jednotky obsahu

Vzájemná poloha dvou přímek v rovině

Očekávané výstupy

Učivo
rovnoběžky, různoběžky, kolmice

žák:


Vzájemná poloha dvou přímek v rovině
- narýsuje rovnoběžky, různoběžky a kolmice

Záporná čísla

Očekávané výstupy
žák:


Záporná čísla
- přečte a zapíše celé záporné číslo
- umí použít znak pro záporné číslo
- vyznačí záporné číslo na číselné ose

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Řešení problémů, dovednosti pro učení a studium: realizujeme při rozšiřování
znalostí matematických pojmů

Učivo
celé záporné číslo
znaménko "-"
vyznačení záporného čísla na číselné ose

Přesahy do

Přesahy z

Komunikace
Řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem: realizujeme při aplikaci
záporného čísla v matematickém přostředí
6. ročník

Šárka Vitásková, 3+1 týdně, P
Desetinná čísla

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Desetinná čísla
Žák :
-zaokrouhluje desetinná čísla na daný řád
-násobí a dělí desetinná čísla 10,100,1000
-převádí jednotky délky, obsahu a hmotnosti
-písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí desetinná čísla
-dodržuje pravidla pro pořadí početních operací
-užívá kapesní kalkulátor, výukový počítačový program
-provádí odhad a kontrolu výsledků řešení úloh.
-číselné údaje získává výpočtem,měřením, odhadováním, a zaokrouhlováním
-početní operace s desetinnými čísly propojuje s reálnými situacemi
-využívá matematických postupů při řešení úloh, problémů a jevů v ostatních
předmětech
-s desetinnými čísly řeší problémové úlohy a úlohy z běžného života, a to včetně úloh na výpočet obvodů a
obsahů čtverce a obdélníka a povrchů kvádru a krychle
-řeší nestandardní aplikační úlohy, pro které získává číselné údaje z různých zdrojů a z běžného života.

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
sestavování jednoduchých vztahů ze zadání slovních úloh, pochopení vztahů
mezi jednotkami
Rozvoj schopností poznávání
nácvik početních dovedností
Seberegulace a sebeorganizace
samostatné výpočty úloh s desetinnými čísly, průběžná kontrola výsledků
Mezilidské vztahy
společná tvorba plošné jednotky ar - kurz OSV
Komunikace
práce ve dvojicích - řešení úloh
Kooperace a kompetice
společná tvorba plošné jednotky ar - kurz OSV práce ve dvojicích
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
porovnávání sportovních výsledků

Porovnávání desetinných čísel;
Sčítání a odčítání desetinných čísel;
Násobení desetinných čísel přirozeným číslem;
Násobení a dělení desetinných čísel;
Převody jednotek délky, obsahu a hmotnosti
Písemné algoritmy;
Vlastnosti početních výkonů s desetinnými čísly.

Přesahy do
Fyzika
6. ročník
Měření délky
Fyzika
6. ročník
Měření objemu
Fyzika
6. ročník
Měření hmotnosti tělesa
Fyzika
6. ročník
Hustota
Fyzika
6. ročník
Měření času
Fyzika
7. ročník
Klid a pohyb tělesa

Přesahy z

Úhel a jeho velikost

Očekávané výstupy
žák:


Úhel a jeho velikost
Žák:
-narýsuje úhel dané velikosti určené ve stupních
-změří velikost úhlu pomocí úhloměru
-užívá jednotky stupeň a minuta
-odhadne velikost úhlu
-graficky sečte a odečte úhly
-sčítá a odčítá velikosti úhlů dané ve stupních a minutách
-násobí a dělí úhel a jeho velikost dvěma
-vyznačí vrcholové, vedlejší úhly, určí jejich velikost.
-používá potřebnou matematickou symboliku
-orientuje se v rovině.

Průřezová témata

Učivo
Úhel, osa úhlu;
Velikost úhlu, stupeň,minuta,úhloměr;
Přímý,ostrý,pravý,tupý úhel;
Vedlejší a vrcholové úhly;
Sčítání a odčítání úhlů a jejich velikostí;
Násobení a dělení úhlů a jejich velikostí dvěma.

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
pochopení a zvládnutí konstrukcí (osa úhlu, přenášení úhlu, násobky úhlů,
grafický součet úhlů)
Rozvoj schopností poznávání
nácvik konstrukčních dovedností
Seberegulace a sebeorganizace
samostatné řešení úloh, průběžná kontrola výsledků
Kreativita
samostatné hledání způsobů sestrojování úhlů různých velikostí bez úhloměru
Kooperace a kompetice
Práce ve dvojicích - modelování součtu, rozdílu a násobku úhlu
Osová souměrnost

Očekávané výstupy
žák:


Osová souměrnost
Žák:
-určí, zda jsou dva rovinné obrazce shodné
-sestrojí obraz rovinného obrazce v osové souměrnosti
-určí osu souměrnosti osově souměrného obrazce.
-pozná symetrické předměty ve svém okolí.

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
konstrukce souměrných útvarů a obrazců
Rozvoj schopností poznávání
nácvik konstrukčních dovedností rozvíjení představivosti
Seberegulace a sebeorganizace
samostatná konstrukce souměrně sdružených útvarů
Kreativita

Učivo
Shodnost geometrických útvarů;
Osová souměrnost;
Osa souměrnosti;
Osově souměrné obrazce;
Osa úsečky;

Přesahy do

Přesahy z

samostatné hledání způsobů sestrojování souměrně sdružených útvarů
Mezilidské vztahy
práce ve dvojicích - modelování souměrně sdružených útvarů
Komunikace
práce ve dvojicích - modelování souměrně sdružených útvarů
Kooperace a kompetice
práce ve dvojicích - modelování souměrně sdružených útvarů
Dělitelnost přirozených čísel.

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Dělitelnost přirozených čísel.
Žák:
-rozhodne, zda dané číslo je prvočíslo nebo číslo složené
-vzužívá kritéria dělitelnosti(2,3,4,5,6,9,10,25,50,100)
-provede rozklad přirozeného čísla na prvočinitele
-určí čísla soudělná a nesoudělná
-určí největší společný dělitel dvou až tří přirozených čísel
-určí nejmenší společný násobek dvou až tří přirozených čísel
-početní postupy aplikuje na jednoduché problémové situace vedoucí k určení nejmenšího společného násobku
dvou až tří přirozených čísel nebo největšího společného dělitele dvou až tří přirozených čísel
-výpočty provádí přehledně a účelně
-vytvoří slovní úlohu na využití dělitelnosti.

Průřezová témata

Násobek, dělitel;
Znaky dělitelnosti 2,3,5,9,10,25,50,100;
Prvočísla;
Rozklad na prvočinitele;
Společný dělitel,největší společný dělitel;
Společný násobek, nejmenší společný násobek;
Čísla soudělná a nesoudělná.

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
sestavování jednoduchých vztahů ze zadání slovních úloh
Rozvoj schopností poznávání
nácvik početních dovedností, nácvik hledání společných dělitelů a násobků
Seberegulace a sebeorganizace
samostatné provádění výpočtů v oblasti dělitelnosti
Kreativita
samostatné hledání způsobů hledání společných násobků a dělitelů
Komunikace
práce ve dvojicích - řešení a vytváření slovních úloh z oblasti dělitlnost
přirozených čísel
Kooperace a kompetice
práce ve dvojicích - řešení a vytváření slovních úloh z oblasti dělitlnost
přirozených čísel
Trojúhelník

Očekávané výstupy
žák:


Trojúhelník
Žák:
-charakterizuje, třídí a využívá vlastností základních rovinných útvarů
-vyjmenuje předměty a útvary tvaru trojúhelníka ze svého okolí

Učivo
Vnější a vnitřní úhly trojúhelníku;
Rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník;
Výšky tojúhelníku;
Těžnice trojúhelníku;

-třídí a popíše trojúhelníky
-sestrojí výšky a těžnice trojúhelníku
-sestrojí kružnici opsanou a vepsanou trojúhelníku
-určí velikost vnitřního úhlu trojúhelníku, jsou-li dány velikosti dalších dvou vnitřních úhlů trojúhelníku
- využívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků.

Průřezová témata

Kružnice vepsaná a opsaná trojúhelníku;
Trojúhelníková nerovnost.

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
konstrukce výšek a těžnic trojúhelníku konstrukce opsané a vepsané kružnice
pochopení rozdílů mezi jednotlivými konstrukcemi
Rozvoj schopností poznávání
nácvik konstrukčních dovedností rozvíjení představivosti
Seberegulace a sebeorganizace
samostatné konstrukce prvků v trojúhelníku
Komunikace
práce ve dvojicích - modelovámí prvků v trojúhelníku na papírových modelech
Kooperace a kompetice
práce ve dvojicích - modelovámí prvků v trojúhelníku na papírových modelech
Objem a povrch kvádru a krychle

Očekávané výstupy
žák:


Tělesa
Žák:
- pozná a vyjmenuje předměty tvaru kvádru a krychle ze svého okolí
- načrtne a sestrojí síť kvádru a krychle
- používá pojmy podstava, hrana, stěna, vrchol, tělesová a stěnová úhlopříčka, síť tělesa
- sestrojí obraz kvádru a krychle ve volném rovnoběžném promítání.



Objem a povrch kvádru a krychle
Žák:
- vypočítá objem a povrch kvádru a krychle
- zná a umí převádět jednotky objemu
- řeší praktické úlohy na výpočty objemů a povrchů kvádru, krychle.

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Fyzika
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
6. ročník
pochopení vztahů mezi jednotkami konstrukce obrazů těles slovní úlohy
Měření objemu
sestavování jednoduchých rovnic ze zadání slovních úloh vyjádření neznámé ze
vzorce
Rozvoj schopností poznávání
nácvik konstrukčních a početních dovedností rozvíjení prostorové
představivosti
Seberegulace a sebeorganizace

Učivo
Objem tělesa v krychlové síti;
Jednotky objemu: krychlové mm, cm,dm,m; hl,l,dl,cl,ml;
Objem kvádru a krychle;
Síť kvádru a krychle;
Povrch kvádru a krychle;
Stěnová a tělesová uhlopříčka;
Volné rovnoběžné promítání;

Přesahy do

Přesahy z

samostatné sestavování jednoduchých vztahů ze zadání slovních úloh
samostatné provádění výpočtů v oblasti objem a povrch tělesa, dosazení
zadaných veličin do vzorce
Kreativita
samostatné hledání způsobů řešení slovních úloh, sestavování jednoduchých
vztahů ze zadání slovních úloh
Komunikace
práce ve dvojicích - řešení úloh, sestavování krychlí a kvadrů pomocí stavebnice
Kooperace a kompetice
práce ve dvojicích - řešení úloh, sestavování krychlí a kvadrů pomocí stavebnice
7. ročník

Šárka Vitásková, 4 týdně, P
Zlomky

Očekávané výstupy
žák:


Zlomky
Žák:
-umí kvantitativně a graficky vyjádřit vztah celek - část
-uvede daný zlomek na základní tvar
-porovná dva zlomky
-zobrazí daný zlomek na číselné ose
-určí společného jmenovatele dvou a tří zlomků
-sčítá a odčítá dva až tři zlomky
-násobí a dělí dva zlomky
-upraví smíšené číslo na zlomek
-určí převrácené číslo k danému zlomku
-převede desetinné číslo na zlomek a naopak
-základní operace se zlomky aplikuje v praktických problémových situacích.

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
pochopení početních operací se zlomky a rozdílů mezi jednotlivými operacemi
slovní úlohy
Rozvoj schopností poznávání
nácvik a rozvoj početních dovedností nácvik a práce se zlomky
Seberegulace a sebeorganizace
samostatné provádění početních operací se zlomky, samostatná kontrola
výsledků
Kreativita
samostatné hledání způsobů, jak sečíst a porovnat zlomky s různými
jmenovateli
Komunikace
práce ve dvojicích - společné hledání výsledků vzájemná kontrola výsledků
Kooperace a kompetice
práce ve dvojicích - společné hledání výsledků

Učivo
Zlomek, základní tvar zlomku;
Rozšiřování a krácení zlomků, rovnost zlomků,0;
Početní operace se zlomky;
Společný jmenovatel;
Převrácené číslo;
Smíšená čísla.

Přesahy do

Přesahy z

Celá čísla, racionální čísla

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Celá čísla, racionální čísla
Žák:
-uvede příklad použití kladného a záporného čísla v reálném životě
-zapíše záporné a kladné číslo a zobrazí je na číselné ose
-určí opačné číslo k danému číslu
-zobrazí dané racionální číslo na číselné ose
- převádí údaje z textu do tabulky, diagramu, grafu a naopak (práce s časovou osou, práce s daty z literatury,
denního tisku atd.), data porovnává
-porovná dvě racionální čísla
-určí absolutní hodnotu racionálního čísla pomocí číselné osy
-sčítá a odčítá celá čísla
-sčítá a odčítá dvě racionální čísla
-násobí a dělí celá čísla
-násobí a dělí dvě racionální čísla
-dodržuje pravidla pro pořadí početních operací
-aplikuje početní výkony s celými a racionálními čísly v praktických úlohách
-modeluje konkrétní situace s využitím matematického aparátu v oboru celých a racionálních čísel
-využívá při řešení konkrétních situací matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
-vyhodnotí výsledek řešení úlohy.

Průřezová témata

Čísla kladná, záporná;
Čísla navzájem opačná;
Absolutní hodnota čísla;
Uspořádání celých čísel;
Sčítání a odčítání celých čísel;
Násobení a dělení celých čísel;
Záporná desetinná čísla;
Racionální čísla;
Uspořádání racionálních čísel;
Početní operace s racionálními čísly;

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
pochopení uspořádání celých a racionálních čísel slovní úlohy
Rozvoj schopností poznávání
nácvik početních dovedností v oboru celých čísel nácvik a rozvíjení práce se
zlomky a celými čísly
Seberegulace a sebeorganizace
samostatné provádění početních operací s racionálními čísly, samostatná
kontrola výsledků
Kreativita
hledání způsobů práce se zápornými čísly
Komunikace
práce ve dvojicích - společné hledání výsledků vzájemná kontrola výsledků
Kooperace a kompetice
práce ve dvojicích - společné hledání výsledků vzájemná kontrola výsledků

Přesahy z
Fyzika
6. ročník
Měření teploty těles

Shodnost, středová souměrnost

Očekávané výstupy
žák:


Shodnost
Žák:
-určí shodné útvary
-užívá věty o shodnosti útvarů sss,sus,usu
-převede slovní zadání do grafické podoby(náčrtek)
-popíše jednotlivé kroky konstrukce a trojúhelník sestrojí

Učivo
Shodnost geometrických útvarů;
Shodnost trojúhelníků;
Věty o shodnosti trojúhelníků;
shodná zobrazení, středová souměrnost;
samodružný bod;
Útvar středově souměrný;



-ověří, zda výsledný trojúhelník odpovídá zadání
-sestrojí trojúhelník zadaný sss,sus,usu
Středová souměrnost
Žák:
-sestrojí obraz útvaru ve středové souměrnosti
-určí osu osově souměrného rovinného obrazce
-určí střed souměrnosti středově souměrného rovinného obrazce
-užívá shodná zobrazení(osovou a středovou souměrnost) v praxi
- rozpozná shodné a souměrné útvary kolem nás, praktickém životě či jednotlivých oborech lidské činnosti.

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
konstrukce souměrných útvarů a obrazců porovnání shodnosti trojúhelníků
podle vět sss, sus, usu pochopení konstrukcí trojúhelníků konstrukce
trojúhelníku ze zadaných prvků
Rozvoj schopností poznávání
nácvik konstrukčních dovedností rozvíjení představivosti
Seberegulace a sebeorganizace
samostatné sestrojování shodných a souměrně sdružených útvarů
Kreativita
samostatné hledání způsobů sestrojování souměrně sdružených útvarů
Komunikace
práce ve dvojicích - modelování souměrně sdružených útvarů
Kooperace a kompetice
práce ve dvojicích - modelování souměrně sdružených útvarů
Poměr.Přímá a nepřímá úměrnost

Očekávané výstupy
žák:




Poměr
Žák:
-porovnává dvě veličiny poměrem
-zvětší(zmenší) danou hodnotu v daném poměru -rozdělí celek na dvě(tři) části v daném poměru
-daný poměr zjednoduší krácením
-řeší slovní úlohy z praxe využitím poměru, včetně postupného poměru
-stanoví poměr ze zadaných údajů
-využívá dané měřítko při zhotovování jednoduchých plánů a čtení map.
Přímá a nepřímá úměrnost
Žák:
-zapíše tabulku přímé a nepřímé úměrnosti
-určí, zda daná závislost je nebo není přímá(nepřímá) úměrnost a své tvrzení zdůvodní
-zakreslí bod s danými souřadnicemi v pravoúhlé soustavě souřadnic
-přečte souřadnice bodu vyznačeného v pravoúhlé soustavě souřadnic
-narýsuje graf přímé(nepřímé) úměrnosti
-řeší slovní úlohy pomocí trojčlenky
-využívá vztahů přímé a nepřímé úměrnosti pro řešení problémových situací.

Průřezová témata

Učivo
Poměr;
Převrácený poměr;
Postupný poměr;
Měřítko plánu a mapy;
Přímá úměrnost;
Soustava souřadnic;osy souřadnic;
Graf přímé úměrnosti;
Nepřímá úměrnost;
Graf nepřímé úměrnosti;
Trojčlenka.

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
pochopení pojmů zvětšení, zmenšení a dělení v daném poměru slovní úlohy
Rozvoj schopností poznávání
nácvik a rozvoj početních dovedností
Seberegulace a sebeorganizace
samostatné řešení úloh v oblasti poměr samostatné řešení slovních úloh
samostatná kontrola výsledků
Kreativita
vlastní tvorba slovních úloh
Komunikace
práce ve dvojicích -společné řešení a vytváření slovních úloh z oblasti přímá a
nepřímá úměrnost
Kooperace a kompetice
práce ve dvojicích -společné řešení a vytváření slovních úloh z oblasti přímá a
nepřímá úměrnost
Čtyřúhelníky, hranoly

Očekávané výstupy

Učivo

žák:




Čtyřúhelníky
Žák:
-rozlišuje jednotlivé druhy rovnoběžníků a zná jejich vlastnosti
-rozlišuje jednotlivé druhy lichoběžníků a zná jejich vlastnosti
-využívá polohové a metrické vlastnosti(trojúhelníková nerovnost, vzájemná poloha bodů a přímek v rovině,
vzdálenost bodu od přímky) k řešení geometrických úloh
-odhaduje obsah i obvod útvarů pomocí čtvercové sítě
-vypočítá obvod a obsah rovnoběžníku, trojúhelníku a lichoběžníku
-sestrojí rovnoběžník,lichoběžník a trojúhelník (nejen podle vět o shodnosti trojúhelníků) v jednoduchých
případech
-převede slovní zadání do grafické podoby(náčrtek)
-popíše jednotlivé kroky konstrukce a zadaný útvar sestrojí, využívá geometrickou symboliku
-ověří, zda výsledný útvar odpovídá zadání.
Hranol
Žák:
-sestrojí síť hranolu s rovnoběžníkovou, trojúhelníkovou nebo lichoběžníkovou podstavou
-vypočítá povrch a objem hranolu s rovnoběžníkovou, trojúhelníkovou nebo lichoběžníkovou základnou.
-početní postupy využívá pro řešení praktických úloh vedoucích k výpočtu obvodu a obsahu rovnoběžníku,
lichoběžníku a trojúhelníku
-využívá při analýze praktické úlohy náčrtky, schémata, modely.

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
samostatné vytváření vzorců pro výpočet obsahu různých čtyřúhelníků a
trojúhelníku
Seberegulace a sebeorganizace
samostatné sestavování jednoduchých vztahů ze zadání slovních úloh
samostatné provádění výpočtů v oblasti objem a povrch tělesa, dosazení
zadaných veličin do vzorce

Rovnoběžník a jeho vlastnosti;
Výšky a uhlopříčky rovnoběžníku;
Obdélník, kosodélník;
Čtverec, kosočtverec;
Obvod a obsah rovnoběžníku;
Obsah trojúhelníku;
Lichoběžník, vlastnosti lichoběžníku;
Obvod a obsah lichoběžníku;
Hranol;
Objem a povrch hranolu.

Přesahy do

Přesahy z

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
upevňování orientace ve vztazích mezi jednotkami slovní úlohy sestavování
jednoduchých rovnic ze zadání slovních úloh vyjádření neznámé ze vzorce
Rozvoj schopností poznávání
nácvik konstrukčních a početních dovedností rozvíjení rovinné a prostorové
představivosti
Komunikace
práce ve dvojicích - řešení úloh, modelování výšek čtyřúhelníků na papírových
modelech společné vytváření vzorců pro výpočet objemu a povrchu hranolu
Kooperace a kompetice
Procenta.Úroky

Očekávané výstupy
žák:


Procenta.Úroky
Žák:
-určí kolik procent je daná část celku
-určí jak velkou část celku tvoří daný počet procent
-určí celek z dané části, z daného počtu procent
-užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek-část:přirozeným číslem, poměrem, zlomkem,
desetinným číslem, procentem
-navzájem převádí různá vyjádření vytahu celek-část
-řeší slovní úlohy na výpočet počtu procent, procentové části,celku
-řeší jednoduché příklady na výpočet úroků
-čte a využívá jednoduché statistické tabulky a diagramy
-matematizuje reálné situace
-ověří správnost aplikační úlohy na procenta.

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
slovní úlohy zvládání praktických problémů vázaných na procenta a úrokování
vkladů a půjček
Rozvoj schopností poznávání
nácvik a rozvoj početních dovedností
Seberegulace a sebeorganizace
samostatné řešení úloh v oblasti poměr samostatné řešení slovních úloh
samostatná kontrola výsledků
Kreativita
vlastní tvorba slovních úloh
Komunikace
práce ve dvojicích -společné řešení a vytváření slovních úloh z oblasti procenta,
úrokyvzájemná kontrola výsledků
Kooperace a kompetice
práce ve dvojicích -společné řešení a vytváření slovních úloh z oblasti procenta,
úrokyvzájemná kontrola výsledků
Sebepoznání a sebepojetí
nácvik - finanční matematika - uvědomění si, že každou půjčku je nutno splatitpůjčený obnos + úrok
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Učivo
Procento, základ, procentová část,počet procent;
Úrok;

Přesahy do

Přesahy z

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
hledání příkladů práce s procenty v tisku
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
hledání příkladů práce s procenty v tisku
8. ročník

Šárka Vitásková, 4 týdně, P
Druhá mocnina a odmocnina

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Druhá mocnina;
Druhá odmocnina;
Pythagorova věta.

Druhá mocnina a odmocnina.Pythagorova věta.
Žák:
-určuje druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a kapesního kalkulátoru
-užívá znalosti druhých mocnin celých čísel od 1 do 20(i ke stanovení odpovídajících druhých mocnin)
-provádí odhady výsledků a zaokrouhlování
-zná Pythagorovu větu
-užívá Pythagorovu větu v praxi
-řeší problémové úlohy vedoucí k užití Pythagorovy věty.

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
slovní úlohy pochopení problémů řešených pomocí Pythagorovy věty
Rozvoj schopností poznávání
nácvik a rozvoj početních dovedností
Seberegulace a sebeorganizace
samostatné řešení úloh v oblasti druhá mocnina a odmocnina samostatné
řešení slovních úloh samostatná kontrola výsledků
Komunikace
práce ve dvojicích - společné hledání výsledků vzájemná kontrola výsledků
Kooperace a kompetice
práce ve dvojicích - společné hledání výsledků vzájemná kontrola výsledků
Mocniny s přirozeným mocnitelem

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Mocniny s přirozeným mocnitelem
Žák:
-určuje mocniny s přirozeným mocnitelem
-provádí početní operace s mocninam;
-zapíše dané číslo v desítkové soustavě pomocí mocnin deseti a ve tvaru a.10 na n-tou,kde a je menší než 10.

Průřezová témata

Mocniny s přirozeným mocnitelem;
Operace s mocninami s přirozeným mocnitelem a jejich vlastnosti;
Zápis čísel v desítkové soustavě pomocí mocnin deseti.

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
pochopení pravidel při práci s proměnnou
Rozvoj schopností poznávání
nácvik a rozvoj početních dovedností
Seberegulace a sebeorganizace
samostatné řešení úloh v oblasti mocniny s přirozeným mocnitelem
samostatná kontrola výsledků
Komunikace
práce ve dvojicích - společné hledání výsledků vzájemná kontrola výsledků
Kooperace a kompetice
práce ve dvojicích - společné hledání výsledků vzájemná kontrola výsledků
Výrazy

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Výrazy
Žák:
-určí hodnotu daného číselného výrazu;
-zapíše slovní text pomocí výrazů s proměnnými v jednoduchých případech
-sčítá a odčítá mnohočleny
-násobí výraz jednočlenem
-upraví výraz nasoučin vytýkáním před závorku a užitím vzorců druhých mocnin součtu a rozdílu,rozdílu druhých
mocnin
-násobí dvojčlen dvojčlenem,trojčlenem
-užívá vzorce druhých mocnin součtu a rozdílu,rozdílu druhých mocnin ke zjednodušení výrazů
-matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných.

Průřezová témata

Číselný výraz;
Hodnota číselného výrazu;
Proměnná;
Výraz s proměnnou;
Celistvý výraz;
Mnohočlen.

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
pochopení pravidel při práci s proměnnou
Rozvoj schopností poznávání
nácvik práce s proměnnou
Seberegulace a sebeorganizace
samostatné řešení úloh v oblasti číselný výraz a výraz s proměnnou
samostatná kontrola výsledků
Kreativita
hledání vlastních způsobů úpravy výrazů
Komunikace
práce ve dvojicích - společné zjednodušování výrazů vzájemná kontrola
výsledků
Kooperace a kompetice
práce ve dvojicích - společné zjednodušování výrazů vzájemná kontrola
výsledků
Lineární rovnice

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Lineární rovnice
Žák:
-řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav
-rozhodne, zda rovnice nebo soustava rovnic má řešení a ověří, zda řešení patří do daného číselného oboru
-provádí zkoušku správnosti svého řešení
-vypočítá hodnotu neznámé ze vzorce po dosazení číselných hodnot všech daných veličin
-řeší problémové a praktické úlohy pomocí lineárních rovnic
-přiřadí k rovnici odpovídající slovní úlohu
-tvoří smysluplné slovní úlohy,které lze řešit rovnicemi.

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
upevnění pravidel při práci s proměnnou sestavování rovnic ze zadání slovních
úloh vyjádření neznámé ze vzorce
Rozvoj schopností poznávání
rozvoj práce s proměnnou rozvoj početních dovedností
Seberegulace a sebeorganizace
samostatné řešení rovnic a provádění jejich zkoušek samostatná kontrola
výsledků
Kreativita
sestavování rovnic ke slovním úlohám
Komunikace
práce ve dvojicích - společné řešení rovnic společné sestavování rovnic
vzájemná kontrola výsledků
Kooperace a kompetice
práce ve dvojicích - společné řešení rovnic společné sestavování rovnic
vzájemná kontrola výsledků

Rovnost,vlastnosti rovnosti;
Lineární rovnice s jednou neznámou,kořen(řešení)lineární rovnice;
Ekvivalentní úpravy lineárních rovnic;
Zkouška lineární rovnice.

Přesahy do

Přesahy z
Fyzika
8. ročník
Elektrický proud

Kruh,kružnice,válec, koule

Očekávané výstupy
žák:


Kruh,kružnice,válec.
Žák:
-sestrojí tečnu ke kružnici v daném bodu kružnice
-sestrojí tečnu ke kružnici z daného bodu ležícího vně kružnice
-užívá Thaletovu větu v praxi
-určí vzájemnou polohu přímky a kružnice
-určí vzájemnou polohu dvou kružnic
-vypočítá obsah a obvod kruhu,délku kružnice
-odhaduje obsah i obvod útvarů pomocí čtvercové sítě
-sestrojí siť válce
-vypočítá objem a povrch válce
-užívá pojmy kruh,kružnice,válec v praktických úlohách
-řeší praktické úlohy vedoucí k výpočtům obsahu a obvodu kruhu,délky kružnice,objemu a povrchu válce)
- analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu.

Učivo
Kruh,kružnice,vzájemná poloha kružnice a přímky-tečna,sečna,vnější přímka,tětiva;
Vzájemná poloha dvou kružnic,vnější a vnitřní dotyk dvou kružnic,středná;
Obsah kruhu,délka kružnice,číslo pí;
Válec,síť válce,podstavy a plášť válce;
Objem a povrch válce;
Objem a povrch koule;

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
upevňování orientace ve vztazích mezi jednotkami řešení slovních úloh na
objem a povrch válce vyjádření neznámé ze vzorce podle zadání slovních úloh
Rozvoj schopností poznávání
rozvoj konstrukčních dovedností nácvik práce s novými vzorci rozvíjení rovinné
a prostorové představivosti
Seberegulace a sebeorganizace
samostatné sestavování jednoduchých vztahů ze zadání slovních úloh
samostatné provádění výpočtů v oblasti objem a povrch tělesa, dosazení
zadaných veličin do vzorce
Kreativita
vlastní tvorba vzorců pro výpočet objemu a povrchu válce odhad vzorců pro
výpočet objemu a povrchu koule
Komunikace
společné vytváření vzorců pro výpočet objemu a povrchu válce
Kooperace a kompetice
společné vytváření vzorců pro výpočet objemu a povrchu hranolu
Základy statistiky

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Základy statistiky
Žák:
-provádí jednoduchá statistická šetření a zapisuje jeho výsledky formou tabulky nebo je vyjadřuje sloupkovým
(popřípadě kruhovýn) diagramem
-vytvoří v tabulkovém programu tabulku, formátuje buňky, vkládá do buněk jednoduché funkce, sestrojí graf z
dat v tabulce
-čte tabulky,a grafy a umí je interpretovat v praxi
-určí četnost jednotlivých hodnot a zapíše je do tabulky
-vypočítá aritmetický průměr
-určí z dané tabulky modus a medián
-čte a sestrojuje různé diagramy a grafy s údaji uvedenými v procentech.

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
sestavování grafů a tabulek ze zadaných slovních úloh
Rozvoj schopností poznávání
rozvoj početních dovedností nácvik kategorizace podle daných parametrů
Seberegulace a sebeorganizace
samostatné provádění výpočtů v oboru statistika
Kreativita

Statistický soubor;
Statistické šetření;
Jednotka,znak,četnost;
Aritmetický průměr;
Medián, modus;
Diagramy-sloupkový,kruhový.

Přesahy do

Přesahy z

tvorba vlastních úloh
Komunikace
práce ve skupině - provádění a zpracování statistického šetření
Kooperace a kompetice
práce ve skupině - provádění a zpracování statistického šetření
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
vyhledávání statistických sdělení v tisku
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Konstrukční úlohy

Očekávané výstupy
žák:


Konstrukční úlohy
Žák:
-používá základní pravidla přesného rýsování
-sestrojí soustředné kružnice
-sestrojí tečnu ke kružnici v daném bodě,tečnu ke kružnici z daného bodu ležícího vně kružnice
-využívá pojmu množina všech bodů dané vlastnosti k řešení polohových konstrukčních úloh.

Průřezová témata

Učivo
Množiny bodů dané vlastnosti;
Základní konstrukční úlohy;
Konstrukce kružnic
Konstrukce tečen kružnic v daném bodě kružnice a z daného bodu mimo kružnici

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
rozvoj konstrukčních dovedností
Seberegulace a sebeorganizace
samostatné provádění konstrukcí s použitím množin bodů dané vlastnosti
Kreativita
hledání způsobů řešení konstrukčních úloh
Komunikace
práce ve dvojicích - společné hledání způsobů konstrukcí s použitím množin
bodů dané vlastnosti
Kooperace a kompetice
práce ve dvojicích - společné hledání způsobů konstrukcí s použitím množin
bodů dané vlastnosti
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
pochopení konstrukcí množin bodů dané vlastnosti konstrukce geometrických
útvarů pomocí těchto množin
9. ročník

Šárka Vitásková, 4 týdně, P
Lomený výraz.Řešení lineárních rovnic s neznámou ve jmenovateli.

Očekávané výstupy
žák:


Lomený výraz
Žák:
-určuje podmínky,za kterých má lomený výraz smysl
-krátí a rozšiřuje lomené výrazy
-sčítá a odčítá dva až tři lomené výrazy

Učivo
Lomený výraz;
Definiční obor výrazu;
Početní operace s lomenými výrazy;
Složený lomený výraz;
Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli.



-dodržuje pravidla pro pořadí početních operací sčítání a násobení(komutativnost, asociativnost, distributivnost)
při úpravě výrazů
-násobí a dělí dva lomené výrazy
-převádí složený lomený výraz na násobení dvou lomených výrazů.
Řešení lineárních rovnic s neznámou ve jmenovateli
Žák:
-řeší jednoduché lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli
-řeší slovní úlohy vedoucí k lineárním rovnicím s neznámou ve jmenovateli.

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
hledání různých způsobů upravování výrazů
Seberegulace a sebeorganizace
samostatné řešení úloh v oblasti číselný výraz a výraz s proměnnou
samostatná kontrola výsledků
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
upevnění pravidel při práci s proměnnou sestavování rovnic ze zadání slovních
úloh vyjádření neznámé ze vzorce
Rozvoj schopností poznávání
rozvoj práce s proměnnou rozvoj početních dovedností
Komunikace
práce ve dvojicích - společné zjednodušování výrazů vzájemná kontrola
výsledků
Kooperace a kompetice
práce ve dvojicích - společné zjednodušování výrazů vzájemná kontrola
výsledků
Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými.

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
Soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými;



Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými.
Žák:
-řeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými dosazovací metodou
-provádí zkoušku řešení
-řeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými sčítací metodou v jednoduchých případech
-řeší slovní úlohy pomocí soustav dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými.

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
sestavování rovnic ze zadání slovních úloh vyjádření neznámé ze vzorce
Rozvoj schopností poznávání
rozvoj práce s proměnnou rozvoj početních dovedností
Seberegulace a sebeorganizace
samostatné řešení rovnic a provádění jejich zkoušek samostatná kontrola
výsledků
Kreativita
sestavení soustavy dvou rovnic podle zadání slovní úlohy

Přesahy do

Přesahy z

Komunikace
práce ve dvojicích - společné řešení soustav rovnic společné sestavování
soustav rovnic vzájemná kontrola výsledků
Kooperace a kompetice
práce ve dvojicích - společné řešení soustav rovnic společné sestavování
soustav rovnic vzájemná kontrola výsledků
Funkce

Očekávané výstupy
žák:


Funkce
Žák:
-rozezná funkční vztah od jiných vztahů
-určí definiční obor funkce a množinu hodnot funkce
-sestrojí graf lineární funkce, kvadratické funkce,nepřímé úměrnosti
-vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem
-řeší graficky soustavu dvou lineárních rovnic
-užívá probrané funkce při řešení úloh z praxe
-uvádí příklady funkční závislosti z praktického života,jejich vlastnosti
-matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů.

Průřezová témata

Učivo
Funkce;
Definiční obor funkce;
Množina hodnot funkce;
Závislá a nezávisle proměnná;
Graf funkce;
Rostoucí a klesající funkce;
Konstantní funkce;
Lineární funkce a její vlastnosti;
Graf lineární funkce;
Přímá úměrnost jako zvláštní případ lineární funkce;
Grafické řešení soustavy dvou lineárních rovnic;
Kvadratická funkce a její graf;
Nepřímá úměrnost a její graf.

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
upevnění pravidel při práci s proměnnou modelování grafů funkcí v pravoúhlé
soustavě souřadnic
Rozvoj schopností poznávání
rozvoj práce s proměnnou rozvoj početních dovedností rozvoj představivosti
Seberegulace a sebeorganizace
samostatná konstrukce grafu funkce samostatné provádění výpočtů v oblasti
lineární funkce
Kreativita
hledání vlastních způsobů řešení úloh v oblasi lineární funkce
Komunikace
práce ve dvojicích - společné hledání způsobu řešení úloh v oblasti lineární
funkce vzájemná kontrola výsledků
Kooperace a kompetice
práce ve dvojicích - společné hledání způsobu řešení úloh v oblasti lineární
funkce vzájemná kontrola výsledků
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
hledání funkčních závislosti v grafických mediálních sděleních
Podobnost.Goniometrická funkce sinus a tangens v pravoúhlém trojúhelníku.

Očekávané výstupy

Učivo

žák:




Podobnost;
Poměr podobnosti;
Podobnost trojúhelníků;
Věty o podobnosti trojúhelníků;
Dělení úsečky v daném poměru;
Technické výkresy, plány a mapy;
Poměr stran v podobných trojúhelnících;
Goniometrické funkce jako poměry stran v pravoúhlém trojúhelníku;
Funkce sinus tangens.

Podobnost
Žák:
-určí podobné útvary v rovině
-určí a používá poměr podobnosti
-sestrojí rovinný obraz podobný danému
-rozdělí úsečku dané délky v daném poměru
-užívá poměr podobnosti při práci s plány a mapami.
Goniometrická funkce sinus a tangens v pravoúhlém trojúhelníku
Žák:
-sestrojuje grafy funkcí sinus a tangens pro hodnoty v intervalu < 0;90>stupňů
-užívá goniometrické funkce sinus a tangens ostrého úhlu v praxi
-užívá goniometrické funkce sinus a tangens při výpočtech objemů a povrchů těles
-určí hodnoty těchto funkcí pomocí tabulek nebo kalkulátoru
-řeší aplikační úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu.

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
porovnání podobnosti trojúhelníků podle vět sss, sus, uu konstrukce
geometrických útvarů podobných a stejnolehlých
Rozvoj schopností poznávání
rozvoj konstrukčních a početních dovedností rozvoj představivosti
Seberegulace a sebeorganizace
samostatné sestrojování podobných a stejnolehlých útvarů
Kreativita
hledání způsobů řešení slovních úloh
Komunikace
práce ve dvojicích - společnéé sestrojování podobných a stejnolehlých útvarů
Kooperace a kompetice
práce ve dvojicích - společnéé sestrojování podobných a stejnolehlých útvarů
Jehlan,kužel

Očekávané výstupy
žák:


Jehlan,kužel,koule.
Žák:
- určuje a charakterizuje tato tělesa ve svém okolí
- sestrojí siť jehlanu
- pracuje s půdorysem a nárysem mnohostěnů a rotačních těles
- používá pojmy podstava, hrana, stěna, vrchol, tělesová a stěnová úhlopříčka, síť tělesa, plášť a podstava
- načrtne a setrojí sítě mnohostěnů a rotačních těles
- v jednoduchých případech odhaduje povrch a objem mnohostěnů a rotačních těles
- vypočítá objem a povrch jehlanu v jednoduchých případech
- vypočítá objem a povrch kužele
- užívá goniometrické funkce sinus a tangens při výpočtu povrchu a objemu jehlanu a kužele v jednoduchých
případech
- vypočítá objem a povrch koule

Učivo
Jehlan,kužel;
Síť jehlanu;
Objem a povrch jehlanu a kužele;

- aplikuje osvojené postupy na praktických a zeměpisných úlohách
-řeší úlohy na prostorovou představivost.

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
řešení slovních úloh, sestavování jednoduchých i složitějších vztahů pro výpočet
prvků v jehlanu a kuželi upevňování orientace ve vztazích mezi jednotkami
výpočet prvků v jehlanu a kuželi
Rozvoj schopností poznávání
rozvíjení početních dovedností a práce s novými vzorci rozvíjení prostorové
představivosti
Seberegulace a sebeorganizace
samostatné sestavování jednoduchých vztahů ze zadání slovních úloh
samostatné provádění výpočtů v oblasti objem a povrch tělesa, dosazení
zadaných veličin do vzorce
Kreativita
hledání způsobů řešení slovních úloh
Komunikace
společné vytváření vzorců pro výpočet objemu a povrchu jehlanu a kužele
Kooperace a kompetice
společné vytváření vzorců pro výpočet objemu a povrchu jehlanu a kužele
společné řešení úloh
Základy finanční matematiky.

Očekávané výstupy
žák:


Základy finanční matematiky.
Žák:-vypočítá úrok z dané jistiny za určité období při dané úrokové míře
-určí hledanou jistinu
-provádí jednoduché a složené úrokování
-vypočítá úrok z úroku
-aplikuje na praktických úlohách z oblasti osobních financí a podnikání,
situace modeluje a matematizuje
-užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů.

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
modelování praktických úloh z finanční matematiky a jejich řešení
Rozvoj schopností poznávání
rozvoj dovedností v rámci finanční matematiky
Seberegulace a sebeorganizace
samostatné řešení základních úloh finanční matematiky samostatné řešení
slovních úloh samostatná kontrola výsledků
Kreativita
modelování a řešení situací z běžného každodenního života
Komunikace

Učivo
Úrok;
Jistina;
Úroková doba;
Úrokovací období;
Úroková míra;
Jednoduché úrokování;
Složené úrokování.

Přesahy do

Přesahy z

práce ve skupině - společné řešení problému z finanční matematiky (plánování
dovolené, plánování přestavby...)
Kooperace a kompetice
práce ve skupině - společné řešení problému z finanční matematiky (plánování
dovolené, plánování přestavby...)
Sebepoznání a sebepojetí
nácvik - finanční matematika - uvědomění si, že každou půjčku je nutno splatitpůjčený obnos + úrok
Informační a komunikační technologie
Informatika
Charakteristika předmětu
Charakteristika předmětu Informatika
• Obsahové vymezení
Vyučovací předmět Informatika umožňuje všem žákům docílit základní úroveň gramotnosti. Klade si za cíl naučit využívat ICT technologie pro školní i osobní práci s pochopením základních principů stavby a ovládání programů.
Žáci se učí v předmětu hledat a poznávat vnitřní vazby a logické souvislosti, s respektováním pravidel programování. Získané dovednosti dále uplatňovat ve školním i osobním životě.
• Časové vymezení
Předmět je učen v 5. a 6. ročníku. Navazuje na dovednosti žáků získané během prvních 4 ročníků ve všech předmětech Vyučovací předmět je realizován v rozsahu 1 hodiny týdně. Cíle informační výchovy jsou dále plněny v matematice a
praktických činnostech – volbě k povolání.
• Organizační vymezení
Výuka probíhá převážně v učebně informatiky. Součástí žákovské práce jsou exkurze do NTM nebo návštěva výstavy s tématikou ICT. Ve spolupráci s učiteli ČJ se žáci seznamují s informačními systémy Městské knihovny v Praze.
Při výuce převažuje řešení problémových úloh, práce s interaktivní tabulí, práce s videoukázkami, praktické ukázky, projektová práce a hledání informací v encyklopediích a na internetu.
Do vzdělávacího programu jsou začleněny okruhy průřezových témat
- Mediální výchova (tvorba mediálního sdělení v souvislosti s psaním textů, rozdíl mezi reklamou a zprávou)
- Výchova demokratického občana (chápání a respektování práv duševního vlastnictví).
- Osobnostní a sociální výchova (cvičení pro rozvoj kreativity, komunikace).

Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v učebních osnovách vyučovacího předmětu Informatika
Kompetence k učení
- Žákům umožňujeme samostatně, či v kooperaci s ostatními žáky pozorováním, bádáním, či prakticky se seznámit s ICT.
- Nabízíme žákům řadu praktických metod k pochopení a osvojení si používání základního softwaru pro školní práci.
- Žákům umožňujeme samostatně, či v kooperaci s ostatními žáky vyhledávat potřebné informace v různých pramenech.
- Umožňujeme žákům poznávat souvislost tvorby SW s matematikou.
Kompetence k řešení problémů
- Umožňujeme žákům osvojení praktických dovedností zadáváním problémových úloh.
- Posuzujeme řešení daného problému s hlediska jeho správnosti, efektivnosti, jednoznačnosti popř. funkčnosti. Pracujeme s možností jiného řešení.
- Žákům umožňujeme aplikovat osvojené metody řešení i v jiných oblastech.
Kompetence komunikativní
- Vedeme žáky k poznávání užívaných symbolů a značek souvisejících s informatikou.
- Vedeme žáky k využívání informačních a komunikačních prostředků s okolním světem.
- Nabízíme žákům řadu různých textů, obrazových materiálů k porozumění.

Kompetence občanské
- Vedeme žáky k chápání práv souvisejících s respektováním duševního vlastnictví.
Kompetence pracovní
- Vedeme žáky k práci s ICT v souladu s bezpečností práce, dodržování vymezených pravidel a povinností.
Průřezová témata pokrývaná předmětem
5. ročník

Mgr. Václav Hlinka, 1 týdně, P
Periferie

Očekávané výstupy
žák:


Využívání periferií
Využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferieOvládá počítač klávesnicí i myší, ukládá data na různá média, vytiskne dokumenty.

Učivo
Klávesnice - seznámení s funkcemi jednotlivých kláves, psaní velkých a malých písem, kombinace kláves
Myš - používání tlačítek
Tiskárna - vytištění stránky, nastavení tisku
Monitor - nastavení jasu, kontrastu, velikosti obrazu

Program

Očekávané výstupy
žák:






Učivo

Zásady bezpečnosti
Bezpečnost práce
Definování programu, druhy příkazů
Respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software - nemanipuluje s počítačem v rozporu řádem učebny operační systém - práce v oknech
VT. Chrání si svá přístupové hesla.
Baltík - kopírování, přenášení, mazání, ukládání
Zásady tvorby programů
Ochrana dat
Chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím svojí prací v souladu s jejím zadáním. Respektuje pravidla
bezpečné práce s hardwarem i softwarem a postupuje poučeně v případě jejich závady - závadu nahlásí. Žák
nemanipuluje s napětím 220 V.
Práce s programy
Využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie, respektuje pravidla bezpečné práce s
hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich závady

Grafika

Očekávané výstupy
žák:


Učivo

Práce s grafickýcm programem
Zpracování obrázků
Baltík - tvorba obrázků, tvorba banky obrázků, seznámení s nástroji pro tvorbu obrázků
Nakreslí obrázek s využitím kreslících nástrojů podle zadání - vkládání objektů, vyplňování barvy, formáty štětců,
spreje a pod.

Text

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Zpracování textu
Napíše krátký dopis. Formátuje písmo a odstavce.
Volí jazykové prostředky podle typu adresáta.

Průřezová témata

Práce v textovém editoru - Poznámkový blok, Wordpad
Psaní písmen s českou diakritikou, velká a malá písmena
Napsání krátkého dopisu a vytištění

Přesahy do

Přesahy z

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení
komunikace

Očekávané výstupy
žák:


Komunikace
Komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení. Dojedná návštěvu, zjistí programy
divadel, otevírací doby knihovny a pod.

Průřezová témata

Učivo
Telefon - komunikace přes telefon, mobilní telefon
e-mail - vytvoření schránky u poskytovatele
chat - zásady bezpečnosti
Přesahy do

Přesahy z

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Stavba mediálních sdělení
Informační zdroje

Očekávané výstupy
žák:



Vyhledávání na internetu
Při vyhledávání na internetu používá jednoduché a vhodné cesty
Vyhledávání v knihovnách
Vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích. Demonstruje vyhledávání v rejstříkách.

Průřezová témata

Učivo
Tok informací
Knihovna - rejstříky, vyhledávání, práce s knihou
Internet - vyhledávače české, cizí
Práce s vyhledávači, tvorba hledaného výrazu

Přesahy do

Přesahy z

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
6. ročník

Mgr. Václav Hlinka, 1 týdně, P
Text

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
Profesionální textový editor - formátování písma, formátování odstavec, vkládání objektů





Zpracování informací
Ovládá práci s textovými a grafickými editory a využívá vhodných aplikací.
Uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem.
Využije získané dovednosti ke zpracování a tisku referátu pro kterýkoliv vzdělávací obor.
Prezentace informací
Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové a grafické formě, zdůvodní užité nástroje.

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení

Český jazyk a literatura
6. ročník
LV Vyhledávání informací
Anglický jazyk
6. ročník
Čtení s porozuměním

Relevance informací

Očekávané výstupy

Učivo

žák:

Informační zdroje, metody a nástroje jejich ověřování


Vyhledávání informací



Používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji. Posuzuje jejich
závažnost a vzájemnou návaznost
Věrohodnost informací
Ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů tím, že najde dva nezávislé zdroje, nebo statistické údaje
vydávané státní institucí.

Průřezová témata
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Přesahy do
Český jazyk a literatura
6. ročník
KV Základy studijního čtení
Český jazyk a literatura
7. ročník
KV Správný písemný projev

Přesahy z
Český jazyk a literatura
6. ročník
LV Vyhledávání informací

Ochrana práv

Očekávané výstupy

Učivo

žák:

Ochrana práv, copyright


Využívání duševního vlastnictví
Pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví, vysvětlí proč se lze některé programy využívat
bezplatně a jiné placeně..

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
Zákkladní práva a svobody, vlastnictví SW, uveřejňování dat
Práce s programy

Očekávané výstupy

Učivo

žák:

Baltík, programování, animace, prezentační program


Práce s programy
Využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie, respektuje pravidla bezpečné práce s
hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich závady

Průřezová témata

Přesahy do
Hudební výchova

Přesahy z
Anglický jazyk

6. ročník
Notový zápis
Hudební výchova
6. ročník
Tvorba doprovodu
Hudební výchova
7. ročník
Notový zápis
Hudební výchova
7. ročník
Tvorba doprovodu
Hudební výchova
8. ročník
Notový zápis
Hudební výchova
8. ročník
Tvorba doprovodu
Hudební výchova
9. ročník
Notový zápis
Hudební výchova
9. ročník
Tvorba doprovodu

6. ročník
Čtení s porozuměním

9. ročník

Mgr. Václav Hlinka, 0+1 týdně, P
Člověk a společnost
Dějepis
Charakteristika předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu dějepis
• Obsahové vymezení
Vyučovací předmět dějepis je součástí vzdělávací oblasti - Člověk a společnost, navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Je rozvržen do záladních celků - pravěk a starověk, raný,
vrcholný a pozdní středověk, novověk, dvacáté století a současný vývoj.
Vzdělávání v oboru dějepis směřuje k tomu, aby žáci poznali dějinné souvislosti, sociální a kulturně historické aspekty života lidí v jejich roznimanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných
souvislostech. Seznamujeme žáky s vývojem společnosti, se společenskými jevy a procesy. Zaměřujeme se na utváření postojů, rozvíjení propojenosti s evropským civilizačním a kulturním
bohatstvím. K možnostem výuky dějepisu patří i formování úcty ke kulturnímu dědictví lidstva a vlastního národa, k duchovním a materiálním výtvorům minulosti. Vedeme žáky k vlastenectví,
toleranci k etnickým, náboženským a kultruním odlišnostem jiných národů, jejich respektování.Výuka dějepisu se hlavně prolíná se vzdělávací oblastí Umění a kultura a oblastí Český jazyk a
literatura.
Cílem výuky je naučit žáky orientovat se ve významných historických událostech, zejména důraz klademe na vývoj české státnosti a dějiny 19. a 20 století. Žáky seznamujeme s významnými
osobnostmi našich dějin, těmi které ovlivnily život předcházejících generací a mají význam i pro orientaci v současnosti.
Žáci jsou vedeni k poznání k příčin historických událostí a jejich vlivu na současné dění.

Nedílnou součástí pojetí oboru dějepis se stávají průřezová témata - Výchova k myšlení v globálních souvislostech, Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova a Výchova
demokratického občana. Z těchto průřezových témat jsou do výuky integrovány následující tématické okruhy:
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání, Komunikace, Kooperace a kompetice, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika
Multikulturní výchova - Lidské vztahy, Etnický původ
Výchova k myšlení v globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané
Výchova demokratického občana - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
- Časové vymezení
Dějepis má časovou dotaci 2 hodiny týdně ve všech ročnících druhého stupně.
- Organizační vymezení
Základní formou realizace předmětu je vyučovací jednotka. Při výuce využíváme aktivační metody, aktivizační otázky, které žáky podporují v uvažování o dané problematice a
jejím kritickém posouzení. Předkládáme dostatek informačních zdrojů z historie, obrazový materiál, dokumenty, knihy, články a internetové informace, které se vztahují k učivu nebo události a
výročí., využíváme práci s mapou. Tyto metody rozšiřujeme o různé historicky tematické exkurze.
Výchovu k vlastenectví jsme podpořili vyhlášením Dne české státnosti, kdy se všechny třídy postupně seznámi s různými aspekty historického vývoje státu, a to v rámci exkurze.
6. ročník - Národní divadlo
7. ročník - Vyšehrad
8. ročník - Pražský hrad
9. ročník - Libice nad Cidlinou, Poděbrady
• Výchovné a vzdělávací strategie
Zvládnutí učiva předpokládá maximální využívání forem a metod práce, které umožní rozvíjení klíčových kompetencí žáka.
Kompetence k učení
- vedeme žáky k poznání, jak se postupně měnil způsob života lidí v nejdůležitějších etapách dějinného vývoje
- učíme je dovednosti orientovat se v kontinuitě národních dějin, v jejich významných obdobích, chápání smyslu událostí a činů osobností, které ovlivňovaly jejich běh a společenský vývoj
- umožňujeme pochopení souvislostí celospolečenského dění se životem lidí regionu, souvislosti národních a světových dějin
- učíme je zařazovat události do chronologické následnosti a vysvětlovat jejich vzájemné vztahy (příčiny a důsledky)
- zajišťujeme příležitost (i s využitím poznatků ze své mimoškolní činnosti) o těchto událostech souvisle vyprávět
- vedeme žáky ke schopnosti výstižně charakterizovat a vysvětlovat nejdůležitější historické události a zaujímat k nim vlastní stanovisko
Kompetence k řešení problému
- vedeme žáky k rozpoznání a pochopení problému, jeho příčin a důsledků pro další historický vývoj
- učíme je vyhledávat informace k řešení problému z různých zdrojů (učebnice, internet, odborné publikace, tisk, dokumenty, výstavy, expozice), na tomto základě porovnávat získané informace

Kompetence komunikativní
- vyžadujeme souvislé odpovědi v logickém sledu, v rámci možností kultivovaný písemný projev
- učíme žáky chápat různé typy textu, odborných materiálů k vlastnímu rozvoji, využívat práce na PC
Kompetence sociální a personální
- učíme žáky práci ve skupinách
- vedeme děti ke skupinové práce podle možností jednotlivců
- učíme je spolupracovat, umět požádat o pomoc a respektování práci druhých
- vedeme je ke kritickému zhodnocení vlastní práce
Kompetence občanské
- vedeme je k formování takových postojů, jako je úcta ke kulturnímu dědictví lidstva a vlastního národa, k duchovním a materiálním výtvorům minulosti
- zdůrazňujeme smysl etické, náboženské a kulturní odlišnosti jiných národů,
- učíme je respektovat současný multikulturní svět
- učíme je vcítit se do situací ostatních
- vedeme je k pozitivnímu postoji ke kulturním hodnotám
Kompetence pracovní
- vedeme žáky k ochraně svého zdraví a ostatních
- vedeme žáky k ochraně životního prostředí, ochraně kulturních a společenských hodnot
Specifické hodnocení:
Časová posloupnost
1 - žák se orientuje v časové posloupnosti, dokáže události zařadit a dát je do souvislostí.
2 - žák se orientuje v časové posloupnosti a s menší pomocí dokáže zařadit události a dát je do souvislostí
3 - žák se s chybami orientuje v časové posloupnosti a s pomocí dokáže zařadit události do souvislostí.
4 - žák s špatně orientuje v časové posloupnosti a s velkými problémy dává události do souvislostí
5 - žák není schopen ani s pomocí se orientovat v časové posloupnosti a nedokáže události zařadit ani je dát do souvoslostí

Průřezová témata pokrývaná předmětem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Komunikace
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Etnický původ
6. ročník

Mgr. Hana Dubská, 2 týdně, P
Výuka dějepisu

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
- důvody pro nutnost výuky dějepisu



Výuka dějepisu
žák:
- dokáže svými slovy vysvětlit nutnost výuky dějepisu

Prameny a instituce

Očekávané výstupy

Učivo
- prameny (hmotné, písemné, obrázkové,...)

žák:


Prameny a instituce
Žák:
- pojmenuje zdroje informací a dokáže je rozčlenit
- dokáže pojmenovat instituce, ve kterých jsou zdroje historického poznání shromažďovány

Průřezová témata

- instituce shromažďující historické zdroje

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice
Komunikace
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - trénování dovednosti pro verbální sdělování. formulace
myšlenek
Historický čas a prostor

Očekávané výstupy

Učivo
- časová přímka, práce s historickou mapou

žák:


Historický čas a prostor
žák:
- zařadí události do časové přímky, je schopný pracovat s mapou

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
- orientace na časové přímce, určovaní století a tisíciletí
Komunikace
- orientace na časové přímce, určovaní století a tisíciletí - trénování dovednosti
pro verbální sdělování. formulace myšlenek
Kooperace a kompetice
- orientace na časové přímce, určovaní století a tisíciletí - práce ve skupině
Pravěk - lovci a sběrači

Očekávané výstupy

Učivo
- období přisvojovacího hospodářství

žák:


Pravěk - lovci a sběrači
žák:

- najde rozdíly ve vývojových typech člověka
- rozliší přirozenou dělbu práce a společenskou dělbu práce

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice
Komunikace
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - trénování dovednosti pro verbální sdělování. formulace
myšlenek
Kooperace a kompetice
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
- seznámení s životem pravěkých lidí - využívání aktivizačních otázek a úkolů
podporujících uvažování o dané problematice

Přesahy do
Přírodopis
8. ročník
Člověk
Přírodopis
9. ročník
Vývoj člověka
Výtvarná výchova
6. ročník
Kultura a její rozdíly, výtvarná kultura

Přesahy z
Přírodopis
9. ročník
Vývoj člověka
Výtvarná výchova
9. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení

Pravěk - zemědělci a zpracovatelé kovů

Očekávané výstupy

Učivo
- člověk a lidská společnost v pravěku - vznik a význam zemědělství

žák:


Pravěk - zemědělci a zpracovatelé kovů
žák:
- dokáže objasnit změny životního stylu v závislosti na přírodním prostředí
- dokáže objastit význam zemědělství pro pravěkou společnost

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice
Komunikace
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - trénování dovednosti pro verbální sdělování. formulace
myšlenek
Kooperace a kompetice
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice
Archelogické nálezy

Očekávané výstupy

Učivo
příklady archeologických nálezů na našem území

žák:


Archeologické nálezy
žák:
- uvede příklady archeologických nálezů na našem území

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
- práce s mapou ČR
Nejstarší civilizace

Očekávané výstupy

Učivo
- přínos starověkých civilizací lidstvu - Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína

žák:


Nejstarší civilizace
žák:
- vysvětlí vznik prvních států v závislosti na přírodním prostředí
- objasní rozdíly ve vývoji nejstarších států a uvědomuje si jejich přínos světovému kulturnímu dědictví

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - práce s mapou, názorné pomůcky
Komunikace
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - trénování dovednosti pro verbální sdělování. formulace
myšlenek
Kooperace a kompetice
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - práce s mapou, názorné pomůcky
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etnický původ
- seznámení se starověkými civilizacemi, jejich způsobem života, kulturou a
náboženstvím

Přesahy do
Český jazyk a literatura
6. ročník
LV Základní literární druhy a žánry
Český jazyk a literatura
8. ročník
LV Základní literární směry a jejich představitelé
Výtvarná výchova
6. ročník
Kultura a její rozdíly, výtvarná kultura

Přesahy z
Český jazyk a literatura
7. ročník
LV Základní literární druhy a žánry
Český jazyk a literatura
6. ročník
LV Základní literární druhy a žánry
Výtvarná výchova
9. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení
Český jazyk a literatura
8. ročník
LV Základní literární směry a jejich představitelé

Starověké Řecko

Očekávané výstupy

Učivo
- základ evropské civilizace - Starověké Řecko

žák:


Starověké Řecko
žák:
- dokáže vysvětlit a porovnat rozvrstvení společenských skupin
- vysvětlí podstatu antické demokracie
- popíše vliv náboženství na vývoj společnosti

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - práce s mapou, názorné pomůcky
Komunikace

Přesahy do

Přesahy z

- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - trénování dovednosti pro verbální sdělování. formulace
myšlenek
Kooperace a kompetice
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - práce s mapou, názorné pomůcky
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
- seznámení s athénskou demokracií
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
- seznámení s antickým Řeckem, způsobem života, náboženstvím, athénskou
demokracií
Objevujeme Evropu a svět
- seznámení s antickým Řeckem, způsobem života Řeků, náboženstvím
Starověký Řím

Očekávané výstupy

Učivo
- základ evropské civilizace - starověký Řím (republika, demokracie)

žák:


Starověký Řím
žák:
- porovná specifika vývoje jednotlivých států ve Středomoří,porovnává formy vlády
- popíše vliv náboženství na vývoj společnosti

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - práce s mapou, názorné pomůcky
Komunikace
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - trénování dovednosti pro verbální sdělování. formulace
myšlenek
Kooperace a kompetice
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - práce s mapou, názorné pomůcky
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
- seznámení s antickým Římem, způsobem života Římanů, náboženstvím
Objevujeme Evropu a svět
- seznámení s antickým Římem, způsobem života Římanů, náboženstvím
Antická kultura

Očekávané výstupy

Učivo
- antika a její kulturní odkaz a význam pro současnost

žák:


Antická kultura
Žák:

- dokáže uvést příklady významných antických kulturních památek
- dokáže popsat specifika jednotlivých kultur

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - názorné ukázky
Komunikace
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - trénování dovednosti pro verbální sdělování. formulace
myšlenek

Přesahy do
Český jazyk a literatura
6. ročník
LV Základní literární druhy a žánry
Český jazyk a literatura
8. ročník
LV Základní literární druhy a žánry a jejich představitelé
Český jazyk a literatura
8. ročník
LV Základní literární směry a jejich představitelé
Výtvarná výchova
6. ročník
Kultura a její rozdíly, výtvarná kultura

Přesahy z
Český jazyk a literatura
8. ročník
LV Základní literární směry a jejich představitelé
Český jazyk a literatura
8. ročník
LV Základní literární druhy a žánry a jejich představitelé

7. ročník

Mgr. Hana Dubská, 2 týdně, P
Počátek středověku

Očekávané výstupy

Učivo
- nový etnický obraz Evropy, christianizace

žák:


Počátek středověku
žák:
- charakterizuje situaci po stěhování národů v Evropě

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
- realizováno učivem zaměřeným na stěhování národů, proměny v rámci
Evropy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - práce s mapou
Komunikace
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - trénování dovednosti pro verbální sdělování. formulace
myšlenek
Raně středověká společnost

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
- struktura středověké společnosti, funkce jednotlivých vrstev



Raně středověká společnost
žák:
- dokáže charakterizovat jednotlivé vrstvy raně středověké společnosti

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - trénování dovednosti pro verbální sdělování. formulace
myšlenek
Rozvoj schopností poznávání
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice
Raně středověké státy

Očekávané výstupy
žák:


Raně středověké státy
žák:
- objasní rozdíly ve vývoji východní a západní Evropy
- vysvětlí základní rozdíly mezi křesťanstvím a islámem

Průřezová témata

Učivo
- utváření států ve východoevropském a západoevropském kulturním okruhu a jejich specifika (Francká říše,
Svatá říše římská, Byzanc,...)
- křížové výpravy
Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - práce s mapou, názorné pomůcky
Komunikace
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - trénování dovednosti pro verbální sdělování. formulace
myšlenek
Kooperace a kompetice
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - práce s mapou, názorné pomůcky
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etnický původ
- seznámení s raně středověkými státy, jejich způsobem života, kulturou a
náboženstvím
První státní útvary na našem území

Očekávané výstupy

Učivo
- Sámova říše, Velká Morava

žák:


První státní útvary na našem území
žák:
- vyjmenuje specifika vývoje státních útvarů na území Česka - Sámova říše, Velká Morava, počátky
přemyslovského státu

- počátky české státnosti
- Čechy v době knížecí

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - práce s mapou, názorné ukázky
Komunikace
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - trénování dovednosti pro verbální sdělování. formulace
myšlenek
Kooperace a kompetice
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - práce s mapou, názorné ukázky
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
- seznámení s proměnami, významem a postavením Českého státu v Evropě v
průběhu raného středověku

Přesahy do
Zeměpis
9. ročník
vývoj české státnosti

Přesahy z
Zeměpis
9. ročník
vývoj české státnosti

Kultura raného středověku

Očekávané výstupy

Učivo
- románská kultura a její památky

žák:


Kultura raného středověku
žák:
- charakterizuje základní znaky románské kultury
- vyjmenuje některé románské památky na našem území

Průřezová témata
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
- seznámení s raně středověkou kulturou, způsobem života tehdejších lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - názorné pomůcky
Komunikace
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - trénování dovednosti pro verbální sdělování. formulace
myšlenek

Přesahy do
Český jazyk a literatura
8. ročník
LV Základní literární směry a jejich představitelé
Výtvarná výchova
7. ročník
Kultura a její rozdíly, výtvarná kultura

Přesahy z
Český jazyk a literatura
8. ročník
LV Základní literární směry a jejich představitelé

Vrcholný středověk

Očekávané výstupy

Učivo
- život na venkově a ve městě ve vrcholném středověku

žák:


Vrcholný středověk
žák:
- zdůvodní rostoucí úlohu křesťanství při vzniku států v Evropě, rostoucí konflikty mezi církevní a světskou mocí

- stoletá válka

- uvede příčiny krize církve a feudální společnosti
- dokáže charakterizovat středověké město a vesnici
- vysvětlí příčiny a důsledky, popíše průběh stoleté války

- křesťanství, papežství, schizma, císařství

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - práce s mapou
Komunikace
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - trénování dovednosti pro verbální sdělování. formulace
myšlenek
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
- seznámení se stoletou válkou (příčiny, průběh a důsledky)

Přesahy do
Zeměpis
9. ročník
obyvatelstvo a sídla

Přesahy z
Zeměpis
9. ročník
obyvatelstvo a sídla

Objevné plavby

Očekávané výstupy

Učivo
- zámořské objevy a jejich důsledky

žák:


Objevné plavby
žák:
- vysvětlí příčiny a důsledky objevných plaveb

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - práce s mapou, nározné pomůcky
Komunikace
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - trénování dovednosti pro verbální sdělování. formulace
myšlenek
Kooperace a kompetice
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - práce s mapou, nározné pomůcky
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- práce s mapou, školním atlasem
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
- seznámení s objevnými plavbami, jejich příčinami a důsledky
Jsme Evropané
- seznámení s objevnými plavbami, jejich příčinami a důsledky

Přesahy do
Zeměpis
7. ročník
Modelové regiony světa

Přesahy z
Zeměpis
7. ročník
Modelové regiony světa

Český stát ve vrcholném a pozdním středověku

Očekávané výstupy

Učivo
- poslední Přemyslovci

žák:


Český stát ve vrcholném a pozdním středověku
žák:

- objasní vývoj českého státu za posledních Přemyslovců a Lucemburků na základě hospodářského pokroku
- objasní význam husitského hnutí
- objasní proces reformace církve v české společnosti
- vysvětlí význam českého státu za Jiřího z Poděbrad

- Lucemburkové
- husitství
- Jiří z Poděbrad a jeho vláda
- Jagelonci na českém trůně

Průřezová témata

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - práce s mapou, názorné ukázky
Komunikace
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - trénování dovednosti pro verbální sdělování. formulace
myšlenek
Kooperace a kompetice
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - práce s mapou, názorné ukázky
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- práce s mapou
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
- realizováno učivem zaměřeným na husitské války, jejich příčiny, průběh a
důsledky - seznámení s vládou Přemyslovců, Lucemburků a Jagelonců v
Čechách
Jsme Evropané
- realizováno učivem zaměřeným na husitské války, jejich příčiny, průběh a
důsledky

Přesahy z
Zeměpis
9. ročník
vývoj české státnosti

Kultura vrcholného středověku

Očekávané výstupy

Učivo
- gotické umění a vzdělanost

žák:


Kultura vrcholného středověku
žák:
- charakterizuje základní znaky gotické kultury
- porovná základní prvky gotické kultury a románského slohu
- vyjmenuje některé gotické památky na našem území

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - názorné pomůcky
Komunikace
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - trénování dovednosti pro verbální sdělování. formulace
myšlenek
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Přesahy do
Český jazyk a literatura
8. ročník
LV Základní literární druhy a žánry a jejich představitelé
Český jazyk a literatura
8. ročník
LV Základní literární směry a jejich představitelé
Hudební výchova
8. ročník
Skladatelé vážné hudby

Přesahy z
Český jazyk a literatura
8. ročník
LV Základní literární směry a jejich představitelé
Český jazyk a literatura
8. ročník
LV Základní literární druhy a žánry a jejich představitelé
Výtvarná výchova
9. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení

Objevujeme Evropu a svět
- seznámení s vrcholně středověkou kulturou, způsobem života tehdejších lidí

Hudební výchova
9. ročník
Hudba v souvislosti s jiným uměnim
Výtvarná výchova
7. ročník
Kultura a její rozdíly, výtvarná kultura

Hudební výchova
9. ročník
Hudba v souvislosti s jiným uměnim

Renesance a humanismus

Očekávané výstupy

Učivo

žák:

-- humanismus a renesance


Renesance a humanismus
žák:
- objasní příčiny vzniku nového světového názoru - humanismu a renesance
- dokáže uvést příklady renesančních památek na našem území

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - trénování dovednosti pro verbální sdělování. formulace
myšlenek
Kooperace a kompetice
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice
Rozvoj schopností poznávání
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - práce s mapou, názorné ukázky
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
- seznámení s renesancí (kultura a životní styl), myšlenkami humanismu

Přesahy do
Český jazyk a literatura
8. ročník
LV Základní literární směry a jejich představitelé
Hudební výchova
8. ročník
Skladatelé vážné hudby
Hudební výchova
9. ročník
Hudba v souvislosti s jiným uměnim
Výtvarná výchova
7. ročník
Kultura a její rozdíly, výtvarná kultura

Přesahy z
Český jazyk a literatura
8. ročník
LV Základní literární směry a jejich představitelé
Výtvarná výchova
9. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení
Hudební výchova
9. ročník
Hudba v souvislosti s jiným uměnim

8. ročník

Mgr. Hana Dubská, 2 týdně, P
Reformace a její důsledky

Očekávané výstupy

Učivo
- reformace a její důsledky - Německo, Francie, Anglie

žák:


Reformace a její důsledky
žák:
- objasní prohlubující se krizi církve, vznik reformace na základě nových poznatků
- dokáže charakterizovat a popsat průběh reformace v Anglii, Francii a Německu

- protireformace

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
- seznámení s reformací - průběhem reformace a jejím dopadem na život
Evropanů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - práce s mapou
Komunikace
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - trénování dovednosti pro verbální sdělování. formulace
myšlenek
Nástup Habsburků na český trůn

Očekávané výstupy

Učivo
- České země za vlády Ferdinanda I.

žák:


Nástup Habsburků na český trůn
žák:
- vymezí důsledky vývoje českého státu v rámci Habsburské monarchie

- Maxmilián II., Česká konfese
- Rudolf II.

Průřezová témata

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice
Komunikace
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - trénování dovednosti pro verbální sdělování. formulace
myšlenek
Kooperace a kompetice
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
- seznámení s nástupem Habsburků na český trůn, začleněním Českých zemí do
Habsburské monarchie

Přesahy z
Zeměpis
9. ročník
vývoj české státnosti

Třicetiletá válka

Očekávané výstupy

Učivo
- třicetiletá válka (příčiny, průběh, důsledky)

žák:


Třicetiletá válka
žák:
- vysvětlí příčiny a důsledky, popíše průběh třicetileté války z hlediska celoevropského významu

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Přesahy do

Přesahy z

Rozvoj schopností poznávání
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - práce s mapou
Komunikace
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - trénování dovednosti pro verbální sdělování. formulace
myšlenek
Kooperace a kompetice
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - práce s mapou, názorné pomůcky
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - práce s mapou
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
- seznámení s příčinami, průběhem a důsledky třicetileté války, která je
považována za klíčový mezník evropské historie
Nové typy monarchií

Očekávané výstupy

Učivo
- absolutismus, osvícenský absolutismus, konstituční monarchie, parlamentarismus

žák:


Nové typy monarchií
žák:
- dokáže objasnit a na vhodných příkladech z evropských dějin doložit absolutismus a konstituční monarchii
- konkretizuje na příkladech politický vývoj evropských zemí v 17. a 18. století

- osvícenství

Evropa v 17. a 18. století

Očekávané výstupy

Učivo
- počátek novověku v Evropě - Anglická revoluce - přechod k průmyslové společnosti

žák:


Evropa v 17. a 18. století
žák:
- vysvětlí rozdíly v hospodářském rozvoji států na základě probíhajících revolucí
- objasní ekonomické, sociální, politické a kulturní změny v Evropě - osvícenectví
- charakterizuje vývoj moderní společnosti v Americe a vznik USA

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kooperace a kompetice
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - názorné pomůcky
Komunikace
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - trénování dovednosti pro verbální sdělování. formulace
myšlenek
Rozvoj schopností poznávání

- Severoamerické kolonie - vznik USA
- absolutismus na evropském kontinentě - Francie, Rusko

Přesahy do
Zeměpis
7. ročník
Modelové regiony světa

Přesahy z

- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - názorné pomůcky, práce s mapou
České země po třicetileté válce

Očekávané výstupy

Učivo
- vývoj po třicetileté válce - rekatolizace, robota

žák:


České země po třicetileté válce
žák:
- dokáže popsat změny ve společnosti po třicetileté válce (rekatolizace, robota)
- objasní význam osvíceneckého absolutismu Marie Terezie a Josefa II

Průřezová témata

- Marie Terezie a Josef II. - politika, reformy

Přesahy do

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
- seznámení s reformami Marie Terezie a Josefa II., jejich dopad na život
tehdejších lidí
Objevujeme Evropu a svět
- seznámení s reformami Marie Terezie a Josefa II., jejich dopad na život
tehdejších lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice
Komunikace
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - trénování dovednosti pro verbální sdělování. formulace
myšlenek

Přesahy z
Zeměpis
9. ročník
vývoj české státnosti

Kultura v 17. a 18. století

Očekávané výstupy

Učivo
- barokní kultura (architektura, výtvarné umění, vzdělanost a literatura, hudba)

žák:


Kultura v 17. a 18. století
žák:
- objasní důvody rekatolizace a odvodí znaky baroka
- dokáže uvést příklady barokních, klasicistních památek na našem území

- rokoko
- klasicismus
- věda a technika 18. století

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - práce s mapou, názorné pomůcky
Komunikace
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - trénování dovednosti pro verbální sdělování. formulace
myšlenek
Kooperace a kompetice

Přesahy do
Český jazyk a literatura
8. ročník
LV Základní literární směry a jejich představitelé
Hudební výchova
8. ročník
Skladatelé vážné hudby
Hudební výchova
9. ročník
Hudba v souvislosti s jiným uměnim

Přesahy z
Český jazyk a literatura
8. ročník
LV Základní literární směry a jejich představitelé
Výtvarná výchova
9. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení
Hudební výchova
9. ročník
Hudba v souvislosti s jiným uměnim

- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - práce s mapou, názorné pomůcky
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
- seznámení s kulturou baroka, rokoka, klasicismu, jejcih památkami,
představiteli, životním stylem tehdejších lidí
Objevujeme Evropu a svět
- seznámení s kulturou baroka, rokoka, klasicismu, jejcih památkami,
představiteli, životním stylem tehdejších lidí

Výtvarná výchova
8. ročník
Kultura a její rozdíly, výtvarná kultura

Velká francouzská revoluce a napoleonské války

Očekávané výstupy

Učivo
- vývoj ve Francii

žák:


Velká francouzská revoluce a napoleonské války
žák:
- charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních skupin
- uvede formulované požadavky revoluce
- popíše průběh VFR
- vyjmenuje a charakterizuje jednotlivé fáze napoleonských válek
- objasní cíle vídeňského kongresu

Průřezová témata

- revoluce - průběh, důsledky
- napoleonské války
- vídeňský kongres

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - práce s mapou, názorné pomůcky
Komunikace
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - trénování dovednosti pro verbální sdělování. formulace
myšlenek
Kooperace a kompetice
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - práce s mapou
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
- seznámení s Velkou francouzskou revolucí a napoleonskými válkami (příčiny,
průběh, důsledky), které jsou považovány za klíčový mezník evropské historie
První polovina 19. století

Očekávané výstupy

Učivo
- Průmyslová revoluce - vynálezy, objevy, průmyslová společnost

žák:


První polovina 19. století
žák:
- dokáže objasnit důsledky industrializace ve společnosti
- vysvětlí význam národního obrození pro další vývoj Čech

- Habsburská monarchie - František II., Ferdinand I. Dobrotivý

- Národní obrození
- Romantismus

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - názorné pomůcky
Komunikace
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - trénování dovednosti pro verbální sdělování. formulace
myšlenek
Kooperace a kompetice
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - názorné pomůcky
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
- seznámení s průmyslovou revolucí, jejím průběhem a šířením v rámci Evropy seznámení s novými technickými vynálezy, které ovlivnily vývoj společnosti a
způsob života lidí v Evropě
Evropa a svět nás zajímá
- seznámení s novými technickými vynálezy, které ovlivnily vývoj společnosti a
způsob života lidí v Evropě - seznámení s průběhem a důsledky českého
národního obrození, hlavními představiteli a jejich zásluhami - seznámení s
novým uměleckým směrem - romanstismem
Objevujeme Evropu a svět
- seznámení s průběhem a důsledky českého národního obrození, hlavními
představiteli a jejich zásluhami

Přesahy do
Český jazyk a literatura
8. ročník
LV Základní literární směry a jejich představitelé
Hudební výchova
8. ročník
Skladatelé vážné hudby
Výtvarná výchova
8. ročník
Kultura a její rozdíly, výtvarná kultura

Přesahy z
Český jazyk a literatura
8. ročník
LV Základní literární druhy a žánry a jejich představitelé
Český jazyk a literatura
9. ročník
LV Základní literární směry a jejich představitelé
Hudební výchova
9. ročník
Hudba v souvislosti s jiným uměnim

Druhá polovina 19. století

Očekávané výstupy

Učivo
- technický a vědecký pokrok

žák:


Druhá polovina 19. století
žák:
- vysvětlí rozdílné tempo vývoje jednotlivých států v závislosti na politickém vývoji
- porovná výsledky revolucí
- dokáže charakterizovat sjednocení Itálie a Německa
- objasní příčiny konfliktů mezi velmocemi a vznik mocenských bloků, kolonialismus
- demonstruje na vybraných příkladech základní politické proudy

- revoluční rok 1848 - Habsburká monarchie
- sjednocení Itálie a Německa
- Spojené státy americké - válka Severu proti Jihu
- emancipace žen, kolonialismus

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
- seznámení s průběhem sjednocování Itálie a Německa - seznámení s
událostmi revolučního roku 1848, který je považován za klíčový mezník
evropské historie
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - práce s mapou
Komunikace
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - trénování dovednosti pro verbální sdělování. formulace
myšlenek
Habsburská monarchie v 2. polovině 19. století

Očekávané výstupy

Učivo
- Bachův absolutismus

žák:


Habsburská monarchie v 2. polovině 19. století
žák:
- charakterizuje Bachův absolutismus
- objasní záměry české politiky ve druhé polovině 19. století

- Formování české občanské společnosti
- česká politika v rámci Rakouska-Uherska
- hospodářský a kulturní vývoj Českých zemí
- kultura 2. poloviny 19. století

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - názorné ukázky
Komunikace
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - trénování dovednosti pro verbální sdělování. formulace
myšlenek

Přesahy do
Český jazyk a literatura
9. ročník
LV Základní literární směry a jejich představitelé
Hudební výchova
8. ročník
Skladatelé vážné hudby
Hudební výchova
9. ročník
Hudba v souvislosti s jiným uměnim
Výtvarná výchova
8. ročník
Kultura a její rozdíly, výtvarná kultura

Přesahy z
Zeměpis
9. ročník
vývoj české státnosti
Český jazyk a literatura
9. ročník
LV Základní literární směry a jejich představitelé

9. ročník

Mgr. Hana Dubská, 2 týdně, P
První světová válka

Očekávané výstupy

Učivo
- mezinárodní situace na přelomu 19. a 20. století, mocenské bloky

žák:


První světová válka
žák:

- první světová válka, průběh a její důsledky, rozvoj techniky

- definuje příčiny válečných konfliktů počátkem 20. století
- objasní hospodářské, politické, sociální a kulturní důsledky války
- dokáže objasnit nové uspořádání světa

- rozpad habsburské monarchie a vznik nových států

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - názorné pomůcky, práce s mapou
Komunikace
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - trénování dovednosti pro verbální sdělování. formulace
myšlenek
Kooperace a kompetice
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - názorné pomůcky, práce s mapou
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Realizováno učivem obsahující problematiku první světové války, její příčiny,
průběh a důslekdy
Jsme Evropané
Realizováno učivem obsahující problematiku první světové války, její příčiny,
průběh a důslekdy

Přesahy do
Český jazyk a literatura
9. ročník
LV Základní literární směry a jejich představitelé
Výtvarná výchova
9. ročník
Kultura a její rozdíly

Přesahy z
Výchova k občanství
8. ročník
Člověk ve společnosti
Český jazyk a literatura
9. ročník
LV Základní literární směry a jejich představitelé

Nástup totalitních režimů

Očekávané výstupy

Učivo
- růst moci totalitních režimů - komunismua a fašismus (vývoj v SSSR, Itálii, Španělsku, Německu)

žák:


Nástup totalitních režimů
žák:
- vysvětlí souvislosti mezi světovou hospodářskou krizí a nástupem fašismu
- porovná jednotlivé totalitní režimy
- rozpozná demokratické a totalitní hnutí a jejich důsledky pro další vývoj

Průřezová témata
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
- seznámení s totalitními režimy v Evropě, jejich fungováním, životem
obyčejných lidí uvnitř totalitního státu
Objevujeme Evropu a svět
- seznámení s totalitními režimy v Evropě, jejich fungováním, životem
obyčejných lidí uvnitř totalitního státu
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
- seznámení s totalitními režimy v Evropě, jejich fungováním, principy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
- seznámení a hodnocení totalitních režimů
Kooperace a kompetice

- světová hospodářská krize

Přesahy do
Český jazyk a literatura
9. ročník
LV Základní literární směry a jejich představitelé
Výtvarná výchova
9. ročník
Kultura a její rozdíly

Přesahy z

- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - názorné pomůcky
Komunikace
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - trénování dovednosti pro verbální sdělování. formulace
myšlenek
Rozvoj schopností poznávání
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - názorné pomůcky
Československo

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


- vývoj samostatného Československa do krize

Československo
žák:
- objasní význam vzniku ČSR
- dokáže popsat a charakterizovat meziválečný vývoj v ČSR

- 30. léta a mnichovská dohoda
- vznik protektorátu

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - názorné pomůcky a ukázky, práce s mapou
Komunikace
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - trénování dovednosti pro verbální sdělování. formulace
myšlenek
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
- seznámení s novým politickým systémem samostatného Českoslovesnka

Přesahy do
Zeměpis
9. ročník
vývoj české státnosti

Přesahy z
Zeměpis
9. ročník
vývoj české státnosti
Český jazyk a literatura
9. ročník
LV Základní literární směry a jejich představitelé

Druhá světová válka

Očekávané výstupy

Učivo
- mezinárodní situace před válkou

žák:


Druhá světová válka
žák:
- objasní příčiny válečných konfliktů
- orientuje se v jednotlivých obdobích války
- vysvětlí úlohu Čechů ve druhé světové válce
- rozliší úlohu zahraničního a domácího odboje

- průběh - napadení Polska, tažení do západní Evropy, bitva o Anglii, napadení SSSR - východní fronta, vstup
USA do války - boj v Tichomoří
- Protektorát Čechy a Morava - zahraniční a domácí odboj
- konec války - Postupimská konference, Norimberský proces

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - názorné pomůcky, práce s mapou

Přesahy do
Zeměpis
8. ročník
svět dnes - politický zeměpis
Český jazyk a literatura

Přesahy z
Výchova k občanství
8. ročník
Člověk ve společnosti
Fyzika

Komunikace
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - trénování dovednosti pro verbální sdělování. formulace
myšlenek
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
problematika druhé světové války, její příčiny, průběh, důsledky

9. ročník
LV Základní literární směry a jejich představitelé
Výtvarná výchova
9. ročník
Kultura a její rozdíly

9. ročník
Jaderná energie
Český jazyk a literatura
9. ročník
LV Základní literární směry a jejich představitelé

Zločiny proti lidskosti

Očekávané výstupy

Učivo
- koncentrační tábory, vyvražďování Židů a Romů

žák:


Zločiny proti lidskosti
žák:
- dokáže objastit problematiku holocaustu za druhé světové války
- je schopen uvést příklady antisemitismu a rasismu

Průřezová témata

- bolševická genocida v Pobaltí

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - názorné pomůcky a ukázky, práce s mapou
Komunikace
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - trénování dovednosti pro verbální sdělování. formulace
myšlenek
Poválečný vývoj

Očekávané výstupy

Učivo
- vývoj v ČSR 1945 - 48

žák:


Poválečný vývoj
žák:
- komunistické Českoslovesnko po roce 1948, rok 1968, 1989
- objasní důsledky války pro vývoj ČSR
- zdůvodní důsledky války na rozdělení světa a vznik studené války
- vznik studené války
- objasní důsledky studené války na vznik bipolárního světa
- vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické důvody euroatlantické hospodářské a vojenské spolupráce - vývoj zemí v západním a východním bloku

- charakteristika západních zemí, Nato, EU
Průřezová témata
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
- seznámení s nástupem totalitního režimu v ČSR, omezování lidských práv
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
- realizováno učivem o rozdělení světa, životem v zemích západního a
východního bloku
Jsme Evropané

Přesahy do
Český jazyk a literatura
9. ročník
LV Základní literární směry a jejich představitelé
Výchova k občanství
9. ročník
Mezinárodní vztahy a globální svět
Výtvarná výchova
9. ročník

Přesahy z
Zeměpis
9. ročník
hospodářství státu
Zeměpis
9. ročník
vývoj české státnosti
Český jazyk a literatura
9. ročník

- realizováno učivem o rozdělení světa, významnými mezníky 2. pol. 20. století Kultura a její rozdíly
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - práce s mapou, názorné ukázky
Komunikace
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - trénování dovednosti pro verbální sdělování. formulace
myšlenek

LV Základní literární směry a jejich představitelé

Dekolonizace

Očekávané výstupy

Učivo
- rozpad koloniálního systému

žák:


Dekolonizace
žák:
- zdůvodní rozpad koloniální soustavy a perspektivu vývoje osvobozených států

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - trénování dovednosti pro verbální sdělování. formulace
myšlenek
Rozvoj schopností poznávání
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - práce s mapou

- Třetí svět a rozvojové země
Přesahy do

Přesahy z

Zeměpis
8. ročník
svět dnes - politický zeměpis

Současný svět

Očekávané výstupy

Učivo
- problémy současného světa (terorismus, globalizace)

žák:


Současný svět
žák:
- se orientuje v problémech současného světa (terorismus, rasismus, globalizace,...)

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice - trénování dovednosti pro verbální sdělování. formulace
myšlenek
Rozvoj schopností poznávání
- využívání aktivizačních otázek a úkolů podporujících uvažování o dané
problematice

- věda, technika, sport a zábava
Přesahy do

Výchova k občanství
9. ročník
Mezinárodní vztahy a globální svět

Přesahy z

Výchova k občanství
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu výchova k občanství
Obsahové vymezení
Výchova k občanství postupně formuje a rozvíjí občanský profil žáků. Navazuje na výuku oblasti Člověk a jeho svět na prvním stupni. Výchova k občanství je zahrnuta spolu s dějepisem do
vzdělávací oblasti Člověk a společnost.
Předmět integruje poznatky, dovednosti a zkušenosti z výuky a osobního života žáků s informacemi z dalších zdrojů, otevírá cestu k sebepoznávání a k přijímání pozitivních životních
hodnot.Žáci jsou vedeni ke správnému mezilidskému a společenskému soužití. Společně se učí vyhledávat lokální i globální problémy a navrhovat způsoby jejich řešení. Žáci jsou vedeni ke
správné orientaci v rozmanitých situacích života a v základních životních hodnotách. Děti se učí správně vyjadřovat a zdůvodňovat vlastní názory a respektovat práva a názory druhých.Jsou
vedeni k chápání hodnoty domova, vlasti a kulturního dědictví. Žáci si rozvíjí své občanské a právní vědomí, posilují osobní i občanskou odpovědnost. Jsou vychováváni k toleranci vůči
odlišným národům a rasám.
Do předmětu výchova k občanství jsou zařazena průřezová témata:
Mediální výchova (fungování a vliv médii ve společnosti, stavba mediálních sdělení, tvorba mediálních sdělení)
Výchova k myšlení v globálních souvislostech (Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané)
Osobnostní a sociální výchova (rozvoj schopnosti poznávání, sebepoznání, sebepojetí, psychohygiena, kreativita, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena, mezilidské vztahy, komunikace,
kooperace a kompetice, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika)
Multikulturní výchova (lidské vztahy, etnický původ, princip solidarity)
Environmentální výchova (lidské aktivity a problémy životního prostředí)
Výchova demokratického občana (občanská společnost a škola, občanská společnost a stát,
formy participace občanů v politickém životě, principy demokracie jako formy vlády a způsoby rozhodování)
Časové vymezení předmětu:
Vyučovací předmět má časovou dotaci 1 hodinu týdně, ve vyšších ročnících může být realizován ve dvouhodinových blocích jedenkrát za 14 dní. Výuka probíhá ve třídách, ve společenské
místnosti a v pracovně informatiky.
Organizační vymezení:
Předmět je realizován formou práce ve skupině, práce ve dvojici, dialogu, diskuse, práce s informacemi, besed, výstav, projektového vyučování za pomoci výpočetní techniky.
Při výuce jsou využívány aktivizační metody a informační zdroje, které se vztahují k učivu, události nebo výročí. Tyto metody mohou být rozšířeny o vhodné exkurze. Některé výstupy 9-1-03,
9-1-04, 9-1-05, 9-1-06, 9-1-07, 9-1-08, 9-3-04, 9-3-06, 9-3-07, 9-4-02, 9-4-03, 9-4-06, 9-4-07,9-4-09, 9-4-11, 9-5-03 a 9-5-06 jsou průběžně plněny v aktivitách projektu Prevence rizikového
chování pro II. stupeň, který je součástí ŠVP a při akcích školy uvedených v Plánu akcí ZŠ Na Líše.

Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence k učení:
- nabízíme žákům řadu aktivizačních metod, které je učí číst s porozuměním, pracovat s textem, vyhledávat v různých pramenech potřebné informace
Kompetence k řešení problémů:

- připravujeme vyučování tak, aby žáci hledali různá řešení
- zadáváme zpracování projektů
- učíme žáky prezentovat ústní i písemnou formou
Kompetence komunikativní:
- klademe důraz na adekvátní verbální i neverbální komunikaci se spolužáky, s dospělými ve škole i mimo školu
- učíme žáky obhájit svou samostatnou práci a svůj názor
Kompetence sociální a personální:
- orientujeme se na skupinovou práci a vzájemnou pomoc při učení
- vedeme žáky k diskusi v malé skupině i debatě celé třídy
- učíme žáky kritickému zhodnocení vlastní práce
- vedeme žáky, aby se postupně sami naučili organizovat práci ve skupině
- vedeme žáky k respektování práce ostatních
Kompetence občanské:
- vedeme žáky k respektování individuálních rozdílů mezi dětmi
- učíme žáky vážit si našeho kulturního a historického dědictví
- vedeme žáky k pozitivnímu postoji k uměleckým dílům
- učíme žáky respektovat názory druhých lidí
- vedeme žáky k empatii, k odmítání útlaku a hrubého zacházení
- seznamujeme žáky se základními principy, na kterých spočívají zákony a společenské
normy
- vedeme žáky k uvědomělému chápání svých práv a povinností ve škole i mimo školu
- učíme žáky chovat se zodpovědně podle dané situace
- vedeme žáky k pochopení základních ekologických souvislostí a environmentálních
problémů
Kompetence pracovní:
- vedeme žáky k ochraně svého zdraví
- vedeme žáky k ochraně životního prostředí, ochraně kulturních a společenských hodnot
- učíme žáky organizovat si vlastní práci, v týmové práci dodržovat stanovená pravidla a harmonogram
Specifické hodnocení:
Projekty
1 - žáci pracují samostatně, sbírají a třídí materiál, nabízejí řešení, vyvozují závěry, projekt samostatně prezentují
2 - žáci pracují pod dohledem učitele, sbírají a třídí materiál, vyvozují závěry pod dohledem učitele, projekt prezentují
3 - žáci pracují s pomocí učitele, sbírají a třídí materiál, vyvozují závěry s návodem učitele, projekt prezentují
4 - žáci za pomoci učitele sbírají a třídí materiál, nedokáží vyvodit závěry, projekt prezentují s chybami
5 - žáci nedokáží ani pod vedením učitele zpracovat projekt
Průřezová témata pokrývaná předmětem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání

Realizace:

při prezentacích událostí v ČR a zahraničí
při prezentacích na zadané téma
při skupinové práci nad aktuálními tématy
při diskuzi nad shlédnutými dokumenty DVD nebo online reportážemi a zprávami
Zaměření na: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, řešení problémů
Sebepoznání a sebepojetí

Realizace:
při prezentacích Události v ČR a zahraničí
při prezentacích na zadané téma
při skupinové práci nad aktuálními tématy
při diskuzi nad shlédnutými dokumenty DVD nebo online reportážemi a zprávami
dále realizace v projektovém dni Volby do Žákovského parlamentu a při adaptačním výjezdu šestých tříd v rámci projketu "A jedeme dál"
Zaměření na: já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací o mě, moje psychika - hodnoty, postoje, moje učení, můj vztah ke mě samému, vztahy k druhým lidem
Seberegulace a sebeorganizace

Realizace:
při prezentacích Události v ČR a zahraničí
při prezentacích na zadané téma,
při skupinové práci nad aktuálními tématy,
při diskuzi nad shlédnutými dokumenty DVD nebo online reportážemi a zprávami
dále realizace v projektovém dni Volby do Žákovského parlamentu.
Zaměření na: cvičení sebekontroly, regulace vlastního jednání a prožívání, vůle, organizace vlastního času, plánování učení a studia, stanovování osobních cílů
Psychohygiena

Realizace:
při hodnocení prezentací

při projektech
při dizkuzích nad psychosociálními tématy
při skupinových hrách
Zaměření na: sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích, dobrá organizace času, dovednosti zvládání stresových situací
Kreativita

Realizace:
při skupinové práci
při psychosociálních hrách
při dramatizaci situací
Zaměřeno na: pružnost nápadů, originalitu, schopnost vidět věci jinak, schopnosti dotahovat nápady do reality
Poznávání lidí

Realizace:
při prezentacích zadaných témat a při jejich hodnoceních
při psychosociálních hrách
při diskuzi nad shlédnutým dokumentem nebo filmem
při projektu Volby do ŽP
Zaměřeno na: vzájemné poznávání ve skupině a třídě, rozvoj pozornosti vůči odlištostem a hledání výhod v odlišnostech, chyby při poznávání lidí
Mezilidské vztahy

Realizace:
při skupinové práci a následné diskuzi o zpracovaném tématu
při dramatizaci situací
při psychosociálních hrách
při rozboru a hodnocení shlédnutého filmu nebo dokumentu
při projektu Volby do ŽP

při adaptačním výjezdu šestých tříd v rámci projketu "A jedeme dál"
Zaměřeno na: chování a péči o dobré vztahy,empatii a pohled očima na svět druhého, respektování, podporu, pomoc, lidská práva jako regulativ vztahů, práci s přirozenou dynamikou dané třídy
jako sociální skupiny
Komunikace

Realizace:
při prezentacích událostí v ČR a zahraničí
při prezentacích na zadané téma
při skupinové práci nad aktuálními tématy
při diskuzi nad shlédnutými dokumenty DVD nebo online reportážemi a zprávami
při psychosociálních hrách
při dramatizaci situací
Zaměřeno na: řeč těla, zvuků a slov, cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání, dovednosti pro sdělování verbální i neverbální - technika řeči, výraz řeči, vedení dialogu, jeho
pravidla a řízení, typy dialogů, komunikace v různých situacích - informace, odmítnutí, prosba, pozdrav, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, žádost, pravidla aserivního jednání,
pravda a lež.
Kooperace a kompetice

Realizace:
při prezentacích zadaných témat a při jejich hodnoceních
při psychosociálních a skupinových hrách
při diskuzi nad shlédnutým dokumentem nebo filmem
při projektu Volby do ŽP
Zaměřeno na: seberegulaci v situaci nesouhlasu a odporu, dovednosti odstoupit od vlastního nápadu, navazovat na nápady druhých a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, jasnou a respektující
komunikaci, rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže a konkurence
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Realizace:
při prezentacích událostí v ČR a zahraničí
při prezentacích na zadané téma

při skupinové práci nad aktuálními tématy
při diskuzi nad shlédnutými dokumenty DVD nebo online reportážemi a zprávami
při psychosociálních hrách
Zaměřeno na: dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí, problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vazaných na
látku předmětů, problémy v seberegulaci
Hodnoty, postoje, praktická etika

Realizace:
při prezentacích událostí v ČR a zahraničí
při prezentacích na zadané téma
při skupinové práci nad aktuálními tématy
při diskuzi nad shlédnutými dokumenty DVD nebo online reportážemi a zprávami
při psychosociálních hrách
při dramatizaci situací
při projektu Volby do ŽP
při adaptačním výjezdu šestých tříd v rámci projketu "A jedeme dál"
Zaměřeno na: analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí, vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost,spravedlivost, respektoávní, pomáhající
a prosociální chování, dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a škola

Realizace:
při projektovém dni Volby do ŽP
při samostaném zpracování a prezentaci témat
Zaměřeno na: školu jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy - zapojení žáků do
činnosti žákovského parlamentu, formy participace žáků na životě místní komunity, spolupráci školy se správními orgány a institucemi v obci
Občan, občanská společnost a stát
Formy participace občanů v politickém životě

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
Kulturní diference
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
Stavba mediálních sdělení
Tvorba mediálního sdělení
6. ročník

Mgr. Iva Dubová, 1 týdně, P
Člověk ve společnosti

Očekávané výstupy
žák:


člověk ve společnosti
žák:
- vysvětlí pojem vlast, vlastenectví
- poznává důležitost státních symbolů
- vybere významné a slavné předky, vysvětluje jejich význam pro vývoj české státnosti
- vysvětlí význam spolupráce lidí v rodině, ve škole, v obci
- zdůvodní význam regionu, městské části pro obyvatele (Praha - Praha 4 - Michle)
- zdůvodní nepřijatelnost vandalismu a dokáže proti němu aktivně vystoupit
- objasní nutnost života podle pravidel
- vysvětlí potřebu školního řádu
- podporuje ochranu kulturních památek, přírodních objektů a majetku

Učivo
- vlastenectví, vlast, státní symboly
- řeč, jazyk, zvyky, tradice, dějiny
- pověsti, slavní předkové, významná místa, události, národní hrdost, národní bohatství
- důležité národní, státní svátky
- region v minulosti, přítomnosti (Praha, rodné město), významná místa, důležité instituce
- rodáci, významné události
- ochrana kulturních památek, přírodních objektů a majetku
- čas v životě člověka, důležitost času z hlediska historického, kulturního a sociálního
- život ve škole, práva a povinnosti, činnost žákovského parlamentu
Komentář

forma výuky - projektová činnost (Projek: Moje vlast; Můj region)

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Poznávání lidí
Realizace: při prezentacích zadaných témat a při jejich hodnoceních (např.
Historické události ČSR a ČR, Významná místa v Praze, Ochrana kulturních
památek, přírodních objektů a majetku) při diskuzi nad shlédnutým
dokumentem nebo filmem o historii a současnosti českých zemí při projektu
Volby do ŽP a při adaptačním pobytu šestých tříd "A jedeme dál!" Zaměřeno
na: vzájemné poznávání ve skupině a třídě, rozvoj pozornosti vůči odlištostem
a hledání výhod v odlišnostech, chyby při poznávání lidí
Kreativita
Realizace: při skupinové práci Kultura evropských měst, Čas v životě člověka,
Život ve škole při dramatizaci situací - Vztahy ve třídě, Staré pověsti české,
pověsti Prahy při projektovém dni volby do ŽP Zaměřeno na: pružnost nápadů,
originalitu, schopnost vidět věci jinak, schopnosti dotahovat nápady do reality
Komunikace
Realizace: při prezentacích událostí v ČR a zahraničí při prezentacích na zadané
téma: Historické události ČSR a ČR, Významná místa v Praze při skupinové
práci nad aktuálními tématy při diskuzi nad shlédnutými dokumenty DVD nebo
online reportážemi a zprávami při psychosociálních hrách při dramatizaci
situací Vztahy ve třídě, Staré pověsti české, pověsti Prahy při projektu Volby do
ŽP při adaptačním výjezdu šestých ročníků "A jedeme dál!" Zaměřeno na: řeč
těla, zvuků a slov, cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání,
dovednosti pro sdělování verbální i neverbální - technika řeči, výraz řeči, vedení
dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů, komunikace v různých situacích informace, odmítnutí, prosba, pozdrav, přesvědčování, řešení konfliktů,
vyjednávání, žádost, pravidla asertivního jednání, pravda a lež.
Hodnoty, postoje, praktická etika
Realizace: při prezentacích událostí v ČR a zahraničí při prezentacích na zadané
téma při skupinové práci nad aktuálními tématy při diskuzi nad shlédnutými
dokumenty DVD nebo online reportážemi a zprávami při psychosociálních
hrách při dramatizaci situací při projektu Volby do ŽP při adaptačním výjezdu
šestých tříd v rámci projketu "A jedeme dál" Zaměřeno na: analýzy vlastních i
cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí, vytváření povědomí o
kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost,spravedlivost, respektoávní,
pomáhající a prosociální chování, dovednosti rozhodování v eticky
problematických situacích všedního dne
Rozvoj schopností poznávání
Realizace: při prezentacích událostí v ČR a zahraničí při prezentacích na zadané
téma: např. Historické události ČSR a ČR, Významná místa v Praze při
skupinové práci nad aktuálními tématy při diskuzi nad shlédnutými dokumenty
DVD nebo online reportážemi a zprávami při projektu Můj region - místo, kde
žiji, Moje vlast - symboly ČR Zaměření na: cvičení smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění, návrh na řešení problémů
Sebepoznání a sebepojetí
Realizace: při prezentacích a jejich hodnocení - Události v ČR a zahraničí při
prezentacích na zadané téma při skupinové práci nad aktuálními tématy dále
realizace v projektovém dni Volby do Žákovského parlamentu a při adaptačním
výjezdu šestých tříd v rámci projketu "A jedeme dál" Zaměření na: já jako zdroj
informací o sobě, druzí jako zdroj informací o mě, moje psychika - hodnoty,
postoje, moje učení, můj vztah ke mě samému, vztahy k druhým lidem

Přesahy do
Výchova ke zdraví
6. ročník
Rozvoj osobnosti
Výchova ke zdraví
6. ročník
Život v rodině a mimo ni
Výchova ke zdraví
7. ročník
Rodina

Přesahy z
Sportovní hry
6. ročník
Fair - play
Výchova ke zdraví
6. ročník
Život v rodině a mimo ni
Výtvarné a digitální technologie
6. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení

Seberegulace a sebeorganizace
Realizace: při skupinové práci a následné prezentaci výsledků zpracovaných
informací - Kultura evropských měst, Čas v životě člověka, Život ve škole při
projektu Můj region - místo, kde žiji, Moje vlast - symboly ČR dále realizace v
projektovém dni Volby do Žákovského parlamentu Zaměření na: cvičení
sebekontroly, regulace vlastního jednání a prožívání, vůle, organizace vlastního
času, plánování učení a studia, stanovování osobních cílů
Psychohygiena
Realizace: při hodnocení prezentací při projektech Moje vlast - symboly ČR, Můj
region - místo, kde žiji při dizkuzích nad psychosociálními tématy - Třída jako
kolektiv, Vztahy ve třídě, Rizikové chování ve škole při skupinových hrách
Zaměření na: sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských
vztazích, dobrá organizace času, dovednosti zvládání stresových situací
Mezilidské vztahy
Realizace: při skupinové práci a následné diskuzi o zpracovaném tématu při
dramatizaci situací Vztahy ve třídě, Staré pověsti české, pověsti Prahy při
psychosociálních hrách při rozboru a hodnocení shlédnutého filmu nebo
dokumentu při projektu Volby do ŽP při adaptačním výjezdu šestých tříd v
rámci projketu "A jedeme dál" Zaměřeno na: chování a péči o dobré
vztahy,empatii a pohled očima na svět druhého, respektování, podporu,
pomoc, lidská práva jako regulativ vztahů, práci s přirozenou dynamikou dané
třídy jako sociální skupiny
Kooperace a kompetice
Realizace: při hodnocení projektů a prezentací při skupinové práci na
projektech Můj region - místo, kde žiji, Moje vlast - symboly ČR při projektech
Volby do ŽP a adaptační výjezd "A jedeme dál!" Zaměřeno na: seberegulaci v
situaci nesouhlasu a odporu, dovednosti odstoupit od vlastního nápadu,
navazovat na nápady druhých a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, jasnou a
respektující komunikaci, rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro
etické zvládání situací soutěže a konkurence
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
realizace: při prezentacích událostí v ČR a zahraničí při prezentacích na zadaná
témata Historické události ČSR a ČR, Významná místa v Praze při skupinové
práci nad aktuálními tématy při diskuzi nad shlédnutými dokumenty DVD nebo
online reportážemi a zprávami při psychosociálních a jazykových hrách
Zaměřeno na: dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska
různých typů problémů a sociálních rolí, problémy v mezilidských vztazích,
zvládání učebních problémů vazaných na látku předmětů, problémy v
seberegulaci
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a škola
Realizace: při projektovém dni Volby do ŽP při samostaném zpracování a
prezentaci témat při projektu Můj region - místo, kde žiji, Moje vlast - symboly
ČR Zaměřeno na: školu jako model otevřeného partnerství a demokratického
společenství, způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v
každodenním životě školy - zapojení žáků do činnosti žákovského parlamentu,
formy participace žáků na životě místní komunity, spolupráci školy se
správními orgány a institucemi v obci
Občan, občanská společnost a stát
Realizace: při projektovém dni Volby do ŽP při samostaném zpracování a
prezentaci témat např. Národní hrdost Zaměřeno na: občan jako odpovědný

člen společnosti - jeho práva a povinnosti, zainteresovanost, principy
demokratického systému - právo a spravedlnost), principy soužití s minoritami
Formy participace občanů v politickém životě
Realizace: při projektovém dni Volby do ŽP při projektu Můj region - místo, kde
žiji Zaměřeno na: volební systémy a demokratické volby - parlamentní, krajské
a komunální, obec jako základní jednotka samosprávy
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Realizace: při projektovém dni Volby do ŽP při hodnocení prezentací a projektů
Zaměřeno na: demokracie jako protiváha diktatury a anarchie, kategorie
fungování demokracie - řád, norma, zákon, právo, morálka. Demokratické
fzpůsoby řešení konfliktů a problémů v osobním životě i ve společnosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
Realizace: při prezentacích událostí v ČR a zahraničí při prezentacích na zadané
téma: např. Historické události ČSR a ČR, Významná místa v Praze při
skupinové práci nad aktuálními tématy např. Kultura evropských měst, Život ve
škole, Čas v životě člověka při diskuzi nad shlédnutými dokumenty DVD nebo
online reportážemi a zprávami při projektu Můj region - místo, kde žiji, Moje
vlast - symboly ČR Zaměřeno na: naše vlast a Evropa, život Evropanů a styl
života, životní styl a vzdělávání Evropanů
Jsme Evropané
Realizace: při prezentacích událostí v ČR a zahraničí při prezentacích na zadané
téma: např. Historické události ČSR a ČR, Významná místa v Praze při
skupinové práci nad aktuálními tématy např. Kultura evropských měst při
diskuzi nad shlédnutými dokumenty DVD nebo online reportážemi a zprávami
při projektu Můj region - místo, kde žiji, Moje vlast - symboly ČR Zaměřeno na:
kořeny a zdroje evropské civilizace, evropská integrace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Realizace: při projektovém dni Volby do ŽP při skupinové práci nad aktuálními
tématy např. Kultura evropských měst, Čas v životě člověka, Život ve škole při
diskuzi nad shlédnutými dokumenty DVD nebo online reportážemi a zprávami
Zaměřeno na: právo všech lidí žít společně, důležitost integrace jedince v
rodinných, vrstevnických a profesních vztazích, lidská solidarita, tolerance,
empatie, význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti
Multikulturalita
Realizace: při psychosociálních a jazykových hrách při skupinové práci nad
aktuálními tématy např. Kultura evropských měst, Čas v životě člověka, Život
ve škole při diskuzi nad shlédnutými dokumenty DVD nebo online reportážemi
a zprávami Zaměřeno na: multikulturalita jako prostředek vzájemného
obohacování, specifické rysy jazyků, komunikace s příslušníky jiných
sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Realizace: při projektu Můj region - místo, kde žiji při skupinové práci na téma:
Ochrana kulturních památek, přírodních objektů a majetku při projektovém dni
Den Země Zaměřeno na: význam ochrany přírody a kulturních památek, změny
v krajině, vliv lidských aktivit, programy na podporu ochrany životního
prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti

Realizace: při projektovém dni Volby do ŽP při prezentacích Události ČR a v
zahraničí při skupinové práci na téma Čas v životě člověka, Důležitost času pro
organizaci dne Zaměřeno na: vliv médií na každodenní činnost, vliv médií na
kulturu
Práce v realizačním týmu
Realizace: při projektovém dni Volby do ŽP a Den země při adaptačním výjezdu
šestých ročníků "A jedeme dál!" při skupinové práci na téma např. Čas v životě
člověka, Důležitost času pro organizaci dne, Ochrana kulturních památek,
přírodních objektů a majetku Zaměřeno na: utváření týmu, komunikace a
spolupráce v týmu, stanovení si cíle, časového harmonogramu
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Realizace: při projektovém dni Volby do ŽP při prezentacích Události ČR a v
zahraničí při skupinové práci na téma Čas v životě člověka, Důležitost času pro
organizaci dne Zaměřeno na: hodnotící prvky ve sdělení, pěstování kritického
přístupu ke zpravodajství a reklamě, chápání podstaty mediálního sdělení,
identifikování základních orientačních prvků v textu
Stavba mediálních sdělení
Realizace: při projektovém dni Volby do ŽP při prezentacích Události ČR a v
zahraničí při skupinové práci na téma Čas v životě člověka, Důležitost času pro
organizaci dne Zaměřeno na: zpravodajství jako vyprávění, sestavování
příspěvků podle kritérií, význam a užitečnost sdělení
Tvorba mediálního sdělení
Realizace: Realizace: při projektovém dni Volby do ŽP při prezentacích Události
ČR a v zahraničí při skupinové práci na téma Čas v životě člověka, Důležitost
času pro organizaci dne Zaměřeno na: uplatnění a výběr výrazových
prostředků pro tvorbu vhodných sdělení
Člověk jako jedinec

Očekávané výstupy

Učivo
- projevy chování, rozdíly v prožívání
- vlastnosti, dovednosti
- vztahy mezi lidmi, stereotypy v posuzování druhých lidí

žák:


člověk jako jedinec
žák:
- poznává a hodnotí osobní vlastnosti
- poznává možnosti pozitivního vlivu osobnosti na kvalitu života
- vysvětlí význam vztahů s druhými lidmi

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Poznávání lidí
Realizace: při psychosociálních hrách o projevech chování a rozdílech v
prožívání při dramatizaci situací při projektovém dni Volby do ŽP a při
adaptačním výjezdu šestých ročníků "A jedeme dál!" Zaměřeno na: vzájemné
poznávání se ve třídě, chyby při poznávání lidí
Kreativita
Realizace: při psychosociálních hrách o projevech chování a rozdílech v
prožívání při dramatizaci situací Zaměřeno na: pružnost nápadů, originalitu,
tvořivost
Komunikace
Realizace: při psychosociálních hrách o projevech chování a rozdílech v
prožívání při dramatizaci situací při projektovém dni Volby do ŽP a při

Přesahy do
Výchova ke zdraví
6. ročník
Rozvoj osobnosti
Výchova ke zdraví
6. ročník
Život v rodině a mimo ni
Výchova ke zdraví
7. ročník
Rodina
Výchova ke zdraví
7. ročník
Rozvoj osobnosti

Přesahy z
Výtvarná výchova
6. ročník
Kultura a její rozdíly, výtvarná kultura
Výchova ke zdraví
6. ročník
Zdraví a zdravý životní styl
Hudební výchova
6. ročník
Pěvecké dovednosti
Výchova ke zdraví
6. ročník
Život v rodině a mimo ni
Výtvarné a digitální technologie

adaptačním výjezdu šestých ročníků "A jedeme dál!" Zaměřeno na: řeč těla a
slov, řeč lidských skutků, cvičení pozorování a naslouchání, dovednosti pro
sdělování verbální a neverbální, komunikace v různých situacích.
Hodnoty, postoje, praktická etika
Realizace: při psychosociálních hrách o projevech chování a rozdílech v
prožívání při dramatizaci situací při projektovém dni Volby do ŽP a při
adaptačním výjezdu šestých ročníků "A jedeme dál!" Zaměřeno na: sociální
role ve skupině, při prosazování sebe sama, pomáhající a prosociální chování
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a škola
Realizace: při projektovém dni Volby do ŽP Zaměřeno na: formy participace
žáků na životě místní komunity, škola jako model demokratického společenství
Občan, občanská společnost a stát
Realizace: při při psychosociálních hrách o projevech chování a rozdílech v
prožívání při dramatizaci situací při projektovém dni Volby do ŽP a při
adaptačním výjezdu šestých ročníků "A jedeme dál!" Zaměřeno na: principy
soužití s minoritami, práva a povinnosti občana a schopnost uplatňovat je
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Realizace: při psychosociálních hrách o projevech chování a rozdílech v
prožívání při dramatizaci situací při projektovém dni Volby do ŽP a při
adaptačním výjezdu šestých ročníků "A jedeme dál!" Zaměřeno na: rodinné
příběhy, zážitky a zkušenosti z evropských zemí, život dětí v jiných zemích
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Realizace: při psychosociálních hrách o projevech chování a rozdílech v
prožívání při dramatizaci situací při projektovém dni Volby do ŽP a při
adaptačním výjezdu šestých ročníků "A jedeme dál!" Zaměřeno na: význam
kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti, udržovat
tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi bez ohledu na jejich
kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost

6. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení

Stát a hospodářství

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
- majetek a druhy majetku
- duševní vlastnictví, kulturní bohatství
- vlastnictví v historickém kontextu, platidla

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Realizace: při skupinové práci na téma Duševní vlastnictví, Kultura jako pojem
při samostaném vyhledávání a zpracování informací o druzích platidel při
diskuzi o významu majetku pro člověka a společnost při přípravě, organizaci a
realizaci prodeje vánočních dárků na Vánočních trzích ZŠ Na Líše Zaměřeno na:
dovednosti pro řešení problémů, problémy v mezilidských vztazích
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát

Přesahy do

Přesahy z

Realizace: při skupinové práci na téma Duševní vlastnictví, Kultura jako pojem
při samostaném vyhledávání a zpracování informací o druzích platidel při
diskuzi o významu majetku pro člověka a společnost při přípravě, organizaci a
realizaci prodeje vánočních dárků na Vánočních trzích ZŠ Na Líše Zaměřeno na:
občan jako odpovědný člen společnosti, přijímat odpovědnost za svá
rozhodnutí a postoje
Formy participace občanů v politickém životě
Realizace: při skupinové práci na téma Duševní vlastnictví, Kultura jako pojem,
při projektu Můj region - místo, kde žiji při diskuzi o významu majetku pro
člověka a společnost, obecní rozpočet zaměřeno na: obec jako základní
jednotka samosprávy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
Realizace: při samostané práci na téma Vlastnictví v historickém kontextu při
skupinové práci na téma Kulturní bohatství ČR a evropských zemí zaměřeno
na: kořeny a zdroje evropské civilizace, co Evropu spojuje a co ji rozděluje
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Realizace: při samostané práci na téma Vlastnictví v historickém kontextu při
skupinové práci na téma Kulturní bohatství ČR a evropských zemí Zaměřeno
na: poznávání vlastního kulturního zakotvení
Lidské vztahy
Realizace: při samostané práci na téma Vlastnictví v historickém kontextu při
skupinové práci na téma Kulturní bohatství ČR a evropských zemí při přípravě,
organizaci a realizaci prodeje vánočních dárků na Vánočních trzích ZŠ Na Líše
Zaměřeno na: význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj
osobnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Realizace: při skupinové práci na téma Duševní vlastnictví, Kultura jako pojem,
při projektu Můj region - místo, kde žiji při diskuzi o významu majetku pro
člověka a společnost, obecní rozpočet Zaměřeno na: změny v krajině, ochrana
přírody a kulturních památek
Stát a právo

Očekávané výstupy

Učivo
- pojem demokracie, práce s příběhem Dva roky prázdnin

žák:




stát a hospodářství
Žák:

- volby do Žákovského parlamentu a jejich princip

- seznamuje se s druhy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví
- uvádí příklady vlastnictví a možnosti jeho ochrany
stát a právo
Žák:
- seznámí se s principem demokratické volby
- popíše výhody demokratických voleb na příkladu voleb do Žákovského parlamentu
- uvede příklady druhů volby v životě člověka

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

- volby do Parlamentu ČR, obecná struktura
- důležité státní instituce v ČR, jejich sídla a představitelé

Přesahy do

Přesahy z

Mezilidské vztahy
Realizace: při projektovém dni volby do ŽP při samostané práci - zjišťování
informací o obecném principu voleb při poslechu ukázky z knihy Dva roky
prázdnin, dramatizace vybraných částí, diskuze nad příběhem Zaměřeno na:
empatie a pohled na svět očima druhého, lidská práva jako regulativ vztahů,
vztahy a naše třída
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Realizace: při projektovém dni volby do ŽP při samostané práci - zjišťování
informací o obecném principu voleb při poslechu ukázky z knihy Dva roky
prázdnin, dramatizace vybraných částí, diskuze nad příběhem Zaměřeno na:
dovednosti pro řešení problémů z hlediska sociálních rolí, problémy v
mezilidských vztazích
Hodnoty, postoje, praktická etika
Realizace: při projektovém dni volby do ŽP při samostané práci - zjišťování
informací o obecném principu voleb při poslechu ukázky z knihy Dva roky
prázdnin, dramatizace vybraných částí, diskuze nad příběhem Zaměřeno na:
analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot, jejich projevů v chování lidí, projevy
odpovědnosti, spravedlivosti, respektu.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
Realizace: při projektovém dni volby do ŽP při samostané práci - zjišťování
informací o obecném principu voleb při poslechu ukázky z knihy Dva roky
prázdnin, dramatizace vybraných částí, diskuze nad příběhem Zaměřeno na:
občan jako odpovědný člen společnosti, práva a povinnosti občana, úloha
občana v demokratické společnosti
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Realizace: při projektovém dni volby do ŽP při samostané práci - zjišťování
informací o obecném principu voleb při poslechu ukázky z knihy Dva roky
prázdnin, dramatizace vybraných částí, diskuze nad příběhem Zaměřeno na:
principy demokracie
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
Realizace: při projektovém dni volby do ŽP při samostané práci - zjišťování
informací o obecném principu voleb, volby v dalších zemích EU při poslechu
ukázky z knihy Dva roky prázdnin, dramatizace vybraných částí, diskuze nad
příběhem Zaměřeno na: kořeny a zdroje evropské civilizace, instituce EU a
jejich fungování
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Realizace: při projektovém dni volby do ŽP při samostané práci - zjišťování
informací o obecném principu voleb při poslechu ukázky z knihy Dva roky
prázdnin, dramatizace vybraných částí, diskuze nad příběhem Zaměřeno na:
právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci, udržovat tolerantní
vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi bez ohledu na jejich kulturní, sociální
a náboženskou příslušnost, základní morální normy
Princip sociálního smíru a solidarity
Realizace: při projektovém dni volby do ŽP při samostané práci - zjišťování
informací o obecném principu voleb při poslechu ukázky z knihy Dva roky
prázdnin, dramatizace vybraných částí, diskuze nad příběhem Zaměřeno na:
otázku lidských práv, nekonfliktní život v multikulturní společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Realizace: při projektovém dni volby do ŽP při samostané práci - zjišťování
informací o obecném principu voleb, Můj region - místo, kde žiji Zaměřeno na:
právní řešení ochrany přírody a kulturního bohatství u nás a v EU
mezinárodní vztahy, globální svět

Očekávané výstupy

Učivo
- pojem problém, globální problém, globalizace

žák:


mezinárodní vztahy a globální svět
Žák:
- seznámí se s globálními problémy světa a s problémy ČR
- uvede a charakterizuje aktuální domácí a světové problémy
- popíše důsledky globálních problémů pro člověka a pro život lidstva

Průřezová témata

- důsledky globalizace pro ČR, možné konflikty a jejich řešení, válečný konflikt
- názory osobností na globalizaci
Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Realizace: při vyhledávání pojmů o globalizaci při skupinové práci na téma
Konflikt a jeho řešení, Válečný konflikt (obecně) při přípravě a realizaci
rozhovoru Zaměřeno na: naši sousedé v Evropě
Objevujeme Evropu a svět
Realizace: při vyhledávání pojmů o globalizaci při skupinové práci na téma
Konflikt a jeho řešení, Válečný konflikt (obecně) při přípravě a realizaci
rozhovoru Zaměřeno na: naše vlast a Evropa, Evropa a svět
Jsme Evropané
Realizace: při projektovém dni Záchranářský den - obrana státu, mimořádné
události, běžná rizika při vyhledávání pojmů o globalizaci při skupinové práci
na téma Konflikt a jeho řešení, Válečný konflikt (obecně) při přípravě a realizaci
rozhovoru Zaměřeno na: co Evropu spojuje a rozděluje, mezníky evropské
historie
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
Realizace: při vyhledávání pojmů o globalizaci při skupinové práci na téma
Konflikt a jeho řešení, Válečný konflikt (obecně) při přípravě a realizaci
rozhovoru Zaměřeno na: řeč slov, technika řeči, dialog a jeho vedení
7. ročník

Mgr. Iva Dubová, 1 týdně, P
Člověk ve společnosti

Očekávané výstupy
žák:


člověk ve společnosti
žák:
- charakterizuje národ, národní hrdost na příkladech osobností z oblastí vědy, kultury a sportu
- vysvětlí pojem národnostní menšina
- objasní potřebu tolerance ve společnosti
- poznává kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí

Učivo
- národ, národní hrdost, příklady
- národnostní menšina, snášenlivost a nesnášenlivost, diskriminace
- přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost, lidská solidarita
- domov, středoevropský region
- státní symboly, státní orgány, prezident, parlament, senát, vláda

- objasní význam pojmu domov jako součásti středoevropského prostoru
- objasní význam státních symbolů

Průřezová témata
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Český jazyk a literatura
Poznávání lidí
6. ročník
Realizace: při samostatné práci a jejím rozboru - téma sociálních rozdílů mezi JV Analýza českého jazyka
lidmi, rodiny jako základu pro postoje a jejich uvedení v realitu při diskuzi o
lidské solidaritě, o postojích k národním menšinám v ČR při rozboru a
hodnocení "Příběh z obrázku" při práci s on-line projektem Czech Kid Zaměřeno
na: vzájemné poznávání se ve skupině, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem,
chyby při poznávání lidí
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Realizace: při samostatné práci a jejím rozboru - téma sociálních rozdílů mezi
lidmi, rodiny jako základu pro postoje a jejich uvedení v realitu při diskuzi o
lidské solidaritě, o postojích k národním menšinám v ČR při rozboru a
hodnocení "Příběh z obrázku" při práci s on-line projektem Czech Kid Zaměřeno
na: dovednosti pro řešení problémů a rozhodování, problémy v mezilidských
vztazích
Kreativita
Realizace: při dramatizaci a rozboru situací - příběh "Můj autobus" při rozboru
a hodnocení "Příběh z obrázku" při práci s on-line projektem Czech Kid
Zaměření na: originalitu a pružnost nápadů, citlivost, dotahovat nápady do
reality
Mezilidské vztahy
Realizace: při samostatné práci a jejím rozboru - téma sociálních rozdílů mezi
lidmi, rodiny jako základu pro postoje a jejich uvedení v realitu při diskuzi o
lidské solidaritě, o postojích k národním menšinám v ČR při rozboru a
hodnocení "Příběh z obrázku" při práci s on-line projektem Czech Kid Zaměřeno
na: lidská práva jako regulativ vztahů, empatie a pohled očima druhého
Komunikace
Realizace: při diskuzi o lidské solidaritě, o postojích k národním menšinám v ČR
při rozboru a hodnocení "Příběh z obrázku" při práci s on-line projektem Czech
Kid - refelxe nad konkrétními příběhy, dizkuze, hodnocení Zaměřeno na:
dovednosti pro sdělováníverbální a neverbální, cvičení pozorování,
empatického a aktivního naslouchání.
Kooperace a kompetice
Realizace: při samostatné práci a jejím rozboru - téma sociálních rozdílů mezi
lidmi, rodiny jako základu pro postoje a jejich uvedení v realitu při diskuzi o
lidské solidaritě, o postojích k národním menšinám v ČR při rozboru a
hodnocení "Příběh z obrázku" při práci s on-line projektem Czech Kid Zaměřeno
na: seberegulaci v situaci nesouhlasu
Hodnoty, postoje, praktická etika
Realizace: při samostatné práci a jejím rozboru - téma sociálních rozdílů mezi
lidmi, rodiny jako základu pro postoje a jejich uvedení v realitu při diskuzi o
lidské solidaritě, o postojích k národním menšinám v ČR při rozboru a
hodnocení "Příběh z obrázku" při práci s on-line projektem Czech Kid Zaměřeno
na: analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich pojevů v chování lidí,
pomáhající a prosociální chování

Přesahy do

Přesahy z
Umělecká řemesla
7. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení
Český jazyk a literatura
6. ročník
LV Vlastní názor na dílo
Výtvarná výchova
7. ročník
Kultura a její rozdíly, výtvarná kultura
Výtvarné a digitální technologie
7. ročník
Kultura a její rozdíly, výtvarná kultura
Český jazyk a literatura
6. ročník
LV Vlastní tvorba
Výtvarné a digitální technologie
7. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení
Výtvarná výchova
7. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení
Výtvarná výchova
8. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení
Anglický jazyk
7. ročník
Mluvení

Rozvoj schopností poznávání
Realizace: při vyhledávání informací o formách řízení státu, stát a jeho vznik při
diskuzi o lidské solidaritě při samostatné práci a jejím rozboru - téma sociálních
rozdílů mezi lidmi, rodiny jako základu pro postoje a jejich uvedení v realitu při
rozboru a hodnocení "Příběh z obrázku" při práci s on-line projektem Czech Kid
Zaměřeno na: cvičení pozornosti, soustředění, dovednosti zapamatování a
řešení problémů
Sebepoznání a sebepojetí
Realizace: při samostatné práci a jejím rozboru - téma sociálních rozdílů mezi
lidmi, rodiny jako základu pro postoje a jejich uvedení v realitu při diskuzi o
postojích k národním menšinám v ČR Zaměřeno na: moje vztahy k cizím lidem,
moje psychika - charakter a postoje
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a škola
Realizace: při samostatné práci a jejím rozboru - téma sociálních rozdílů mezi
lidmi, rodiny jako základu pro postoje a jejich uvedení v realitu při diskuzi o
lidské solidaritě, o postojích k národním menšinám v ČR při rozboru a
hodnocení "Příběh z obrázku" při práci s on-line projektem Czech Kid Zaměřeno
na: škola jako model otevřeného partnersví, způsovby uplatňování
demokratických principů
Občan, občanská společnost a stát
Realizace: při samostatné práci a jejím rozboru - téma sociálních rozdílů mezi
lidmi, rodiny jako základu pro postoje a jejich uvedení v realitu při diskuzi o
lidské solidaritě, o postojích k národním menšinám v ČR při rozboru a
hodnocení "Příběh z obrázku" při práci s on-line projektem Czech Kid Zaměřeno
na: Listina základních práv a svobod, principy soužití s minoritami
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Etnický původ
Realizace: při samostatné práci a jejím rozboru - téma sociálních rozdílů mezi
lidmi, rodiny jako základu pro postoje a jejich uvedení v realitu při diskuzi o
lidské solidaritě, o postojích k národním menšinám v ČR při rozboru a
hodnocení "Příběh z obrázku" při práci s on-line projektem Czech Kid Zaměřeno
na: rovnocennost všech etnických skupin a kultur, základní informace o
etnických skupinách v ČR
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
Realizace: při samostatné práci a jejím rozboru - téma sociálních rozdílů mezi
lidmi, rodiny jako základu pro postoje a jejich uvedení v realitu při diskuzi o
lidské solidaritě, o postojích k národním menšinám v ČR při rozboru a
hodnocení "Příběh z obrázku" při práci s on-line projektem Czech Kid Zaměřeno
na: naše vlast a Evropa, státní a evropské symboly
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Realizace: při rozboru a hodnocení "Příběh z obrázku" při práci s on-line
projektem Czech Kid Zaměřeno na: vztah mediálního sdělení a sociální
zkušenosti
Tvorba mediálního sdělení

Stát a právo

Očekávané výstupy
žák:


stát a právo
žák:
- rozliší práva a povinnosti
- objasní lidská práva
- rozliší, co platí pro všechny a co pro jedince
- posoudí význam ochrany lidských práv a svobod, objasní pojem svoboda
- objasní povinnosti občana při zajišťování obrany státu
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Poznávání lidí
Realizace: při hře (viz. učebnice VO) - principy demokracie při prezentaci
vlastních práv a povinností ve škole a doma Zaměřeno na: rozvoj pozornosti
vůči odlišnostem
Hodnoty, postoje, praktická etika
Realizace: při samostatné práci - vyhledávání pojmů a jejich porovnávání jejich
významu (šikana, diskriminace x práva v životě člověka, ochrana práv) při
poznávací hře (viz. učebnice VO) - principy demokracie při prezentaci vlastních
práv a povinností ve škole a doma Zaměřeno na: analýzy vlastních i cizích
postojů, hodnot a jejich projevů v chování lidí
Kooperace a kompetice
Realizace: při prezentaci vlastních práv a povinností ve škole a doma Zaměřeno
na: seberegulaci v situaci nesouhlasu, pozitviní myšlení
Komunikace
Realizace: při prezentaci vlastních práv a povinností ve škole a doma Zaměřeno
na: cvičení pozorovaní a empatického a aktivního naslouchání, dovednosti pro
sdělování verbální a neverbální
Mezilidské vztahy
Realizace: při hře (viz. učebnice VO) - principy demokracie při prezentaci
vlastních práv a povinností ve škole a doma Zaměřeno na: lidská práva jako
regulativ vztahů, empatie a pohled na svět očima druhého
Kreativita
Realizace: při samostatné práci - vyhledávání pojmů a porovnávání jejich
významu (šikana, diskriminace x práva v životě člověka, ochrana práv) při hře
(viz. učebnice VO) - principy demokracie při prezentaci vlastních práv a
povinností ve škole a doma Zaměřeno na: pružnost nápadů, schopnost
dotahovat nápady do reality
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace: při samostatné práci - vyhledávání pojmů a jejich porovnávání jejich
významu (šikana, diskriminace x práva v životě člověka, ochrana práv) při hře
(viz. učebnice VO) - principy demokracie při prezentaci vlastních práv a
povinností ve škole a doma Zaměřeno na: cvičení smyslového vnímání,
pozornosti, soustředění, dovednosti pro učení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Realizace: při samostatné práci - vyhledávání pojmů a jejich porovnávání jejich
významu (šikana, diskriminace x práva v životě člověka, ochrana práv) při

Učivo
- základní lidská práva, práva dítěte, dokumenty o lidských právech
- šikana, diskriminace
- právo v životě člověka
- práva a povinnosti
- ochrana práv a svobod, obrana státu
- principy demokracie, znaky demokratického způsobu rozhodování
Přesahy do

Přesahy z

poznávací hře (viz. učebnice VO) - principy demokracie při prezentaci vlastních
práv a povinností ve škole a doma Zaměřeno na: právo všech lidí žít společně a
podílet se na spolupráci, předsudky a vžité stereotypy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
Realizace: při samostatné práci - vyhledávání pojmů a jejich porovnávání jejich
významu (šikana, diskriminace x práva v životě člověka, ochrana práv) při
poznávací hře (viz. učebnice VO) - principy demokracie při prezentaci vlastních
práv a povinností ve škole a doma Zaměřeno na: principy soužití s minoritami,
Listina základních práv a svobod
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
Realizace: při samostatné práci - vyhledávání pojmů a jejich porovnávání jejich
významu (šikana, diskriminace x práva v životě člověka, ochrana práv) při
poznávací hře (viz. učebnice VO) - principy demokracie při prezentaci vlastních
práv a povinností ve škole a doma při projektovém dni Záchranářský den obrana státu, mimořádné události, běžná rizika Zaměřeno na: Evropská
integrace
Člověk jako jedinec

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


člověk jako jedinec
žák:
- rozpozná projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí
- rozliší společenské a nespolečenské chování
- prokáže znalost základních pravidel společenského chování

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Poznávání lidí
Realizace: při psychosociálních hrách o projevech chování a rozdílech v
prožívání při dramatizaci situací - společenské x nespolečenské chování
Zaměřeno na: vzájemné poznávání se ve skupině, chyby při poznávání lidí
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Realizace: při psychosociálních hrách o projevech chování a rozdílech v
prožívání, o charakterových vlastnostech při dramatizaci situací - společenské x
nespolečenské chování Zaměřeno na: dovednosti pro řešení problémů,
problémy v seberegulaci
Kreativita
Realizace: při psychosociálních hrách o charakterových vlastnostech při
dramatizaci situací - společenské x nespolečenské chování Zaměřeno na:
pružnost nápadů, originalitu, tvořivost
Mezilidské vztahy
Realizace: při psychosociálních hrách o projevech chování a rozdílech v
prožívání, o charakterových vlastnostech při dramatizaci situací - společenské x
nespolečenské chování Zaměřeno na: chování podporující dobré vztahy,
respektování, podpora, pomoc
Komunikace

- charakterové vlastnosti, vrozené předpoklady, osobní potenciál
- společenské a nespolečenské chování
- pravidla slušného chování, obecná pravidla pro chování při mimořádných událostech

Přesahy do
Výchova ke zdraví
7. ročník
Rozvoj osobnosti
Výchova ke zdraví
8. ročník
Zdraví a zdravý životní styl
Výchova ke zdraví
8. ročník
Rozvoj osobnosti

Přesahy z
Umělecká řemesla
7. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení
Výtvarné a digitální technologie
7. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení

Realizace: při psychosociálních hrách o projevech chování a rozdílech v
prožívání při dramatizaci situací - společenské x nespolečenské chování
Zaměřeno na: řeč těla, zvuků a slov, cvičení pozorování a empatického
naslouchání, dovednosti při verbálním a neverbálním sdělování, asertivní
komunikace
Kooperace a kompetice
Realizace: při psychosociálních hrách o projevech chování a rozdílech v
prožívání při dramatizaci situací - společenské x nespolečenské chování
Zaměřeno na: seberegulace v situaci nesouhlasu, pozitivní myšlení, dovednost
navazovat na druhé
Hodnoty, postoje, praktická etika
Realizace: při psychosociálních hrách o projevech chování a rozdílech v
prožívání při dramatizaci situací - společenské x nespolečenské chování
Zaměřeno na: analýzu vlastních i cizích postojů, dovednosti rozhodování v
eticky problematických situacích
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
Realizace: při psychosociálních hrách o projevech chování a rozdílech v
prožívání při dramatizaci situací - společenské x nespolečenské chování při
projektovém dni Záchranářský den - pravidla chování při mimořádných
událostech a běžných rizicích Zaměřeno na: práva a povinnosti občana, příčiny
nedorozumění a zdroje konfliktů
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Realizace: při psychosociálních hrách o projevech chování a rozdílech v
prožívání při dramatizaci situací - společenské x nespolečenské chování
Zaměřeno na: význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj
osobnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Realizace: při psychosociálních hrách o projevech chování a rozdílech v
prožívání při dramatizaci situací - společenské x nespolečenské při projektovém
dni Záchranářský den - pravidla chování při mimořádných událostech a
běžných rizicích Zaměřeno na: náš životní styl, prostředí a zdraví - různé
přírodní a společenské podmínky, příčiny a důsledky zvyšování rozdílů
Stát a hospodářství

Očekávané výstupy

Učivo
- pojmy finance, rozpočet, domácnost

žák:


stát a hospodářství
Žák:
- sestaví rozpočet domácnosti
- zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnostir a ozlišuje hodnoty finančního pokrytí chodu
domácnosti
- seznamuje se z riziky hospodaření

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání

- rozpočet státu obecně, rozpočet domácnosti
- náklady a výdaje
- hodnoty spoření

Přesahy do

Přesahy z

Realizace: při samostatné práci - vyhledávání a porovnávání pojmů z oblasti
finanční gramotnosti, tvorba osobního a rodinného rozpočtu při skupinové
práci - tvorba třídního rozpočtu při hodnocení výsledků samostatné a
skupinové práce Zaměřeno na: ccvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění, dovednosti pro učení
Komunikace
Realizace: při skupinové práci - tvorba třídního rozpočtu při hodnocení výsledků
samostatné a skupinové práce Zaměřeno na: dovednosti verbálního a
neverbálního sdělování,otevřená a pozitivní komunikace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
Realizace: při samostatné práci - vyhledávání a porovnávání pojmů z oblasti
finanční gramotnosti, tvorba osobního a rodinného rozpočtu při skupinové
práci - tvorba třídního rozpočtu při hodnocení výsledků samostatné a
skupinové práce Zaměřeno na: Listina základních práv a svobod - právo na
majetek, principy a hodnoty demokracie
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
Realizace: při samostatné práci - vyhledávání a porovnávání pojmů z oblasti
finanční gramotnosti, tvorba osobního a rodinného rozpočtu při skupinové
práci - tvorba třídního rozpočtu při hodnocení výsledků samostatné a
skupinové práce Zaměřeno na: naše vlast a Evropa, život Evropanů a styl života
v evropských rodinách
Mezinárodní vztahy, globální svět

Očekávané výstupy

Učivo
- pojem Evropská unie, historie, současnost

žák:


mezinárodní vztahy, globální svět
Žák:
- seznámí se s činností EU
- popíše výhody a nevýhody členství v EU
- seznámí se pravidly členství v EU a s historickým kontextem
- popíše svůj vztah ke konkrétnímu států EU a charakterizuje jeho politické, ekonomické, kulturní a sociální
podmínky

- členské státy EU
- symboly EU (vlajka, hymna, měna)
- popis návštěvy členské země a její charakteristika
- práva občanů EU
- řešení konfliktů v EU a ve světě

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Realizace: při projektu Evropská unie: samostatná práce - vyhledávání
informací, jejich zapisování, prezentace a společná kontrola při prezentaci
vybraných bodů projektu - Moje návštěva země EU Zamřeno na: cvičení
smyslového vnímání, zapamatování, pozornosti a soustředění, dovednost pro
učení
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace: při projektu Evropská unie: samostatná práce - vyhledávání
informací, jejich zapisování, prezentace a společná kontrola při prezentaci

Přesahy do

Přesahy z

vybraných bodů projektu - Moje návštěva země EU Zaměřeno na: organizace
vlastního času, plánování učení
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
Realizace: při projektu Evropská unie: samostatná práce - vyhledávání
informací, jejich zapisování, prezentace a společná kontrola při prezentaci
vybraných bodů projektu - Moje návštěva země EU Zaměřeno na: základní
principy demokracie, lidská práva
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Realizace: při projektu Evropská unie: samostatná práce - vyhledávání
informací, jejich zapisování, prezentace a společná kontrola při prezentaci
vybraných bodů projektu - Moje návštěva země EU Zaměřeno na: zvyky a
tradice států Evropy, zkušenosti z Evropy
Jsme Evropané
Realizace: při projektu Evropská unie: samostatná práce - vyhledávání
informací, jejich zapisování, prezentace a společná kontrola při prezentaci
vybraných bodů projektu - Moje návštěva země EU Zaměřeno na: kořeny a
zdroje evropské civilizace, evropská integrace, co Evropu spojuje a rozděluje
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Realizace: při projektu Evropská unie: samostatná práce - vyhledávání
informací, jejich zapisování, prezentace a společná kontrola při prezentaci
vybraných bodů projektu - Moje návštěva země EU Zaměřeno na: jedinečnost
každého člověka, člověk jako součást etnika
Princip sociálního smíru a solidarity
Realizace: při projektu Evropská unie: samostatná práce - vyhledávání
informací, jejich zapisování, prezentace a společná kontrola při prezentaci
vybraných bodů projektu - Moje návštěva země EU Zaměřeno na: nekonfliktní
život v multikulturní společnosti, otázku lidských práv, základní dokumenty
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Realizace: při projektu Evropská unie: samostatná práce - vyhledávání
informací, jejich zapisování, prezentace a společná kontrola při prezentaci
vybraných bodů projektu - Moje návštěva země EU Zaměřeno na:
nerovnoměrnost života na Zemi - rozdílný společenský vývoj na Zemi, způsoby
ochrany životního prostředí vevropských zemích
8. ročník

Mgr. Iva Dubová, 1 týdně, P
Člověk ve společnosti

Očekávané výstupy
žák:


člověk ve společnosti
žák:
- shrne, co znamená být občanem státu
- porovná pojmy vlastenectví a nacionalismus
- zdůvodní neslučitelnost nacionalismu a vlastenectví

Učivo
- občan, občanství
- vlastenectví, nacionalismus
- rovnost a nerovnost lidí
- postavení mužů a žen
- solidarita, pomoc lidem v nouzi
- chování v krizové situaci a při mimořádných událostech

- doloží význam solidarity a možnost pomoci lidem v ohrožení a při obraně státu
- porovnává způsoby chování a komunikace v různých životních situacích

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Poznávání lidí
Realizace: při diskuzi o postavení člověka ve společnosti s ohledem na
genderové pojetí při projektovém dni Záchranářský den - řešení a hodnocení
konkrétních krizových situací při sledování, rozboru a hodnocení dokumentů k
problematice nacionalismu a vlastenectví při hodnocení významu pojmů
nacionalismus, vlastenectví, rovnost a nerovnost lidí Zaměřeno na: rozvoj
pozornosti vůči odlišnosti a hledání výhod v odlišnostech
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Realizace: při diskuzi o postavení člověka ve společnosti s ohledem na
genderové pojetí při vyhledávání a rozboru pojmosloví - nacionalismus,
vlastenectví při projektovém dni Záchranářský den - řešení a hodnocení
konkrétních krizových situací při dramatizaci vybraných krizových situací
Zaměřeno na: problémy v mezilidských vztazích, analýzu vlastních i cizích
postojů a hodnot
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace: při diskuzi o postavení člověka ve společnosti s ohledem na
genderové pojetí při vyhledávání a rozboru pojmosloví - nacionalismus,
vlastenectví při sledování, rozboru a hodnocení dokumentů k problematice
nacionalismu a vlastenectví při hodnocení významu pojmů nacionalismus,
vlastenectví, rovnost a nerovnost lidí při projektovém dni Záchranářský den řešení a hodnocení konkrétních krizových situací Zaměřeno na: cvičení
sebeovládání, vůli.
Kreativita
Realizace: při dramatizaci vybraných krizových situací při projektovém dni
Záchranářský den - řešení a hodnocení konkrétních krizových situací Zaměřeno
na: schopnost vidět věci jinak, pružnost nápadů a jejich originalitu
Mezilidské vztahy
Realizace: při diskuzi o postavení člověka ve společnosti s ohledem na
genderové pojetí při projektovém dni Záchranářský den - řešení a hodnocení
konkrétních krizových situací při sledování, rozboru a hodnocení dokumentů k
problematice nacionalismu a vlastenectví při hodnocení významu pojmů
nacionalismus, vlastenectví, rovnost a nerovnost lidí Zaměřeno na: empatii a
pohled na svět očima druhého, respektování, podporu a pomoc, lidská práva
jako regulativ vztahů
Komunikace
Realizace: při diskuzi o postavení člověka ve společnosti s ohledem na
genderové pojetí při projektovém dni Záchranářský den - řešení a hodnocení
konkrétních krizových situací při sledování, rozboru a hodnocení dokumentů k
problematice nacionalismu a vlastenectví při hodnocení významu pojmů
nacionalismus, vlastenectví, rovnost anerovnost lidí Zaměřeno na: cvičení
pozorování a empatického naslouchání, dovednosti pro verbální a neverbální
sdělování
Kooperace a kompetice
Realizace: při diskuzi o postavení člověka ve společnosti s ohledem na
genderové pojetí při hodnocení významu pojmů nacionalismus, vlastenectví,

Přesahy do
Dějepis
9. ročník
Druhá světová válka
Dějepis
9. ročník
První světová válka

Přesahy z
Svět práce
8. ročník
Trh práce
Výtvarné a digitální technologie
8. ročník
Kultura a její rozdíly, výtvarná kultura
Výtvarná výchova
8. ročník
Kultura a její rozdíly, výtvarná kultura
Umělecká řemesla
8. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení
Výtvarné a digitální technologie
8. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení
Anglický jazyk
8. ročník
Čtení s porozuměním
Anglický jazyk
8. ročník
Mluvení
Anglický jazyk
8. ročník
Poslech s porozuměním
Anglický jazyk
8. ročník
Psaní

rovnost a nerovnost lidí při projektovém dni Záchranářský den - řešení a
hodnocení konkrétních krizových situací Zaměřeno na: seberegulaci v situaci
nesouhlasu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet myšlenku
Hodnoty, postoje, praktická etika
Realizace: při diskuzi o postavení člověka ve společnosti s ohledem na
genderové pojetí při projektovém dni Záchranářský den - řešení a hodnocení
konkrétních krizových situací při sledování, rozboru a hodnocení dokumentů k
problematice nacionalismu a vlastenectví při hodnocení významu pojmů
nacionalismus, vlastenectví, rovnost a nerovnost lidí Zaměřeno na: analýzy
vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí, pomáhající a
prosociální chování
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
Realizace: při diskuzi o postavení člověka ve společnosti s ohledem na
genderové pojetí při sledování, rozboru a hodnocení dokumentů k
problematice nacionalismu a vlastenectví při hodnocení významu pojmů
nacionalismus, vlastenectví, rovnost a nerovnost lidí Zaměřeno na: práva a
povinnosti občana, schopnost uplatňovat práva, principy soužití s minoritami
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Realizace: při diskuzi o postavení člověka ve společnosti s ohledem na
genderové pojetí při projektovém dni Záchranářský den - řešení a hodnocení
konkrétních krizových situací při sledování, rozboru a hodnocení dokumentů k
problematice nacionalismu a vlastenectví při hodnocení významu pojmů
nacionalismus, vlastenectví, rovnost a nerovnost lidí Zaměřeno na: právo všech
lidí žít společně, význam kvality mezilidských vztahů
Člověk jako jedinec

Očekávané výstupy

Učivo
- osobnost, podobnost, odlišnost
- typy osobností podle temperamentu
- potřeby, význam motivace, vůle
- komunikace, naslouchání

žák:


člověk jako jedinec
žák:
- vysvětlí pojem osobnost, porovná podobnosti a odlišnosti
- rozliší typy člověka podle temperamentu
- kriticky hodnotí záporné charakterové vlastnosti
- dokáže vhodně korigovat své chování a jednání
- rozvíjí osobní přednosti, pěstuje zdravou sebedůvěru

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Poznávání lidí
Realizace: při psychosociálních hrách - kimovky, film Života, určování
temperamentu a charakteru, jazykové přesmyčky při vyhledávání, porovnávání
a hodnocení pojmosloví s tématem Osobnost Zaměřeno na: vzájemné
poznávání se ve skupině, schopnost vidět věci jinak
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

- osobní rozvoj, životní cíle a plány
- osobní kázeň

Přesahy do
Výchova ke zdraví
7. ročník
Osobní bezpečí
Výchova ke zdraví
7. ročník
Prevence zneužívání návykových látek
Výchova ke zdraví

Přesahy z
Umělecká řemesla
8. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení
Výtvarné a digitální technologie
8. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení

Realizace: při psychosociálních hrách - kimovky, film Života, určování
temperamentu a charakteru, jazykové přesmyčky při hodnocení pojmosloví s
tématem Osobnost Zaměřeno na: sociální role v životě, mezilidské vztahy a
jejich problémy
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace: při psychosociálních hrách - kimovky, film Života, určování
temperamentu a charakteru, jazykové přesmyčky Zaměřeno na: cvičení
sebekontroly a sebeovládání, vůli.
Kreativita
Realizace: při psychosociálních hrách - kimovky, film Života, určování
temperamentu a charakteru, jazykové přesmyčky Zaměřeno na: schopnost
vidět věci jinak, pružnost nápadů, tvořivost
Mezilidské vztahy
Realizace: při psychosociálních hrách - kimovky, film Života, určování
temperamentu a charakteru, jazykové přesmyčky při vyhledávání, porovnávání
a hodnocení pojmosloví s tématem Osobnost Zaměřeno na: chování
podporující dobré vztahy, empatii a pohled na svět očima druhého, práci s
přirozenou dynamikou skupiny
Komunikace
Realizace: při psychosociálních hrách - kimovky, film Života, určování
temperamentu a charakteru, jazykové přesmyčky při hodnocení pojmosloví s
tématem Osobnost Zaměřeno na: dovednosti verbálního a neverbálního
sdělení
Kooperace a kompetice
Realizace: při psychosociálních hrách - kimovky, film Života, určování
temperamentu a charakteru, jazykové přesmyčky při hodnocení pojmosloví s
tématem Osobnost Zaměřeno na: rozvoj individuálních dovedností pro
kooperaci
Hodnoty, postoje, praktická etika
Realizace: při psychosociálních hrách - kimovky, film Života, určování
temperamentu a charakteru, jazykové přesmyčky při hodnocení pojmosloví s
tématem Osobnost Zaměřeno na: analýzu vlastních postojů a hodnot, jejich
projevy v chování lidí, vytváření povědomí o odpovědnosti, spolehlivosti,
spravedlivosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
Realizace: při psychosociálních hrách - kimovky, film Života, určování
temperamentu a charakteru, jazykové přesmyčky při hodnocení pojmosloví s
tématem Osobnost Zaměřeno na: příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Realizace: při psychosociálních hrách - kimovky, film Života, určování
temperamentu a charakteru, jazykové přesmyčky při hodnocení pojmosloví s
tématem Osobnost Zaměřeno na: význam kvality mezilidských vztahů pro
zdravý rozvoj osobnosti

7. ročník
Rozvoj osobnosti
Výchova ke zdraví
7. ročník
Zdraví a zdravý životní styl

Stát a hospodářství

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
- formy vlastnictví



stát a hospodářství
žák:
- porovná formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, uvede příklady
- objasní pojem hmotný majetek
- uvede hlavní příjmy a výdaje domácnosti, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje
- seznámí se výdaji a příjmy státu
- na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení a použití debetní
a kreditní platební karty
- vysvětlí pojem vlastnické právo a význam bank

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Realizace: při vyhledávání informací z finanční gramotnosti při skupinové práci
a následné prezentaci na téma rozpočet, rodinný rozpočet při hře Firma založení a organizace obchodu Zaměřeno na: zvládání učebních problémů k
tématu
Mezilidské vztahy
Realizace: při vyhledávání informací z finanční gramotnosti při skupinové práci
a následné prezentaci na téma rozpočet, rodinný rozpočet při hře Firma založení a organizace obchodu Zaměřeno na: empatie a pohled na svět očima
druhého
Komunikace
Realizace: při skupinové práci a následné prezentaci na téma rozpočet, rodinný
rozpočet při hře Firma - založení a organizace obchodu Zaměřeno na:
dovednosti pro verbální a neverbální sdělení, efektivní strategie - asertivní
komunikace
Kooperace a kompetice
Realizace: při skupinové práci a následné prezentaci na téma rozpočet, rodinný
rozpočet při hře Firma - založení a organizace obchodu Zaměřeno na:
seberegulace v situaci nesouhlasu, dovednost odstoupit od vlastního názoru,
dovednost navazovat na druhé.
Hodnoty, postoje, praktická etika
Realizace: při skupinové práci a následné prezentaci na téma rozpočet, rodinný
rozpočet při hře Firma - založení a organizace obchodu Zaměřeno na: analýzy
vlastních a cizích postojů, vytváření povědomí o odpovědnosti, spolehlivosti,
atd.
Rozvoj schopností poznávání
Realizace: při vyhledávání informací z finanční gramotnosti při skupinové práci
a následné prezentaci na téma rozpočet, rodinný rozpočet při hře Firma založení a organizace obchodu Zaměřeno na: cvičení smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění, řešení problémů
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
Realizace: při vyhledávání informací z finanční gramotnosti při skupinové práci
a následné prezentaci na téma rozpočet, rodinný rozpočet při hře Firma -

- hospodaření, rozpočet domácnosti
- hmotný majetek, vlastnické právo
- funkce peněz
- formy placení
- rozpočet, daně
- banky

Přesahy do

Přesahy z
Svět práce
8. ročník
Trh práce

založení a organizace obchodu Zaměřeno na: přijímaní odpovědnsti za své
postoje a činy, schopnost uplatňovat svoje práva
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Realizace: při vyhledávání informací z finanční gramotnosti při skupinové práci
a následné prezentaci na téma rozpočet, rodinný rozpočet při hře Firma založení a organizace obchodu Zaměřeno na: udržovat tolerantní vztahy a
rozvíjet spolupráci s jinými lidmi
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
Realizace: při vyhledávání informací z finanční gramotnosti při skupinové práci
a následné prezentaci na téma rozpočet, rodinný rozpočet při hře Firma založení a organizace obchodu Zaměřeno na: kořeny a zdroje lidské civilizace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Realizace: při vyhledávání informací z finanční gramotnosti při skupinové práci
a následné prezentaci na téma rozpočet, rodinný rozpočet při hře Firma založení a organizace obchodu Zaměřeno na: náš životní styl
Stát a právo

Očekávané výstupy
žák:


stát a právo
žák:
- vysvětlí význam právního řádu
- objasní význam a důležitost Ústavy ČR
- objasní význam právní úpravy důležitých vztahů - občanské, rodinné, pracovní právo
- na příkladech smluv objasní občanskoprávní vztahy - koupě, pronájem, osobní přeprava
- diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Poznávání lidí
Realizace: při dramatizaci vybraných soudních případů Zaměřeno na: vzájemné
poznávání ve třídě, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Realizace: při dramatizaci vybraných soudních případů při diskuzi nad
jednotlivými kauzami, nad významem Ústavy ČR Zaměřeno na: dovednosti pro
řešení problémů, problémy v seberegulaci
Kreativita
Realizace: při dramatizaci vybraných soudních případů při projektovém dni
Záchranářský den - důsledky porušování předpisů v silničním provozu a při
běžných činnostech člověka Zaměřeno na: dovednosti pro verbální a neverbální
sdělování, komunikace v různých situacích
Mezilidské vztahy

Učivo
- právo jako systém, druhy práva - občanské, rodinné, pracovní
- občanskoprávní řízení, trestní řízení, postihy protiprávního jednání včetně korupce
- Ústava ČR, zákonodárná, výkonná a soudní moc
- občanskoprávní vztahy, porušování předpisů v silničním provozu

Přesahy do

Přesahy z

Realizace: při dramatizaci vybraných soudních případů při diskuzi nad
jednotlivými kauzami, nad významem Ústavy ČR Zaměřeno na: empatii a
pohled na svět očima druhého, lidská práva jako regulativ vztahů
Komunikace
Realizace: při dramatizaci vybraných soudních případů při diskuzi nad
jednotlivými kauzami, nad významem Ústavy ČR při projektovém dni
Záchranářský den - důsledky porušování předpisů v silničním provozu a při
běžných činnostech člověka Zaměřeno na: dovednosti pro verbální a neverbální
sdělování, cvičení pozorování a aktivního naslouchání
Kooperace a kompetice
Realizace: při dramatizaci vybraných soudních případů Zaměřeno na: řešení
konfliktů, jasnou a respektující komunikaci
Hodnoty, postoje, praktická etika
Realizace: při dramatizaci vybraných soudních případů při diskuzi nad
jednotlivými kauzami, nad významem Ústavy ČR Zaměřeno na: vytváření
povědomí o spravedlivosti, odpovědnosti a spolehlivosti, analýzu vlastních i
cizích postojů
Rozvoj schopností poznávání
Realizace: při samostané práci - vyhledávání významu pojmů z oblasti Práva při
dramatizaci vybraných soudních případů při diskuzi nad jednotlivými kauzami,
nad významem Ústavy ČR při projektovém dni Záchranářský den - důsledky
porušování předpisů v silničním provozu a při běžných činnostech člověka
Zaměřeno na: cvičení smyslového vnímání, pozornosti, soustředění, dovednosti
zapamatování
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
Realizace: při samostané práci - vyhledávání významu pojmů z oblasti Práva při
dramatizaci vybraných soudních případů při diskuzi nad jednotlivými kauzami,
nad významem Ústavy ČR Zaměřeno na: občana jako odpovědného člena
společnosti - demokracie a její principy
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Realizace: při samostané práci - vyhledávání významu pojmů z oblasti Práva při
dramatizaci vybraných soudních případů při diskuzi nad jednotlivými kauzami,
nad významem Ústavy ČR Zaměřeno na: význam Ústavy jako základního
zákona země, demokratické způsoby řešení konfliktů v osobním životě i ve
společnosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Realizace. při dramatizaci vybraných soudních případů při diskuzi nad
jednotlivými kauzami, nad významem Ústavy ČR Zaměřeno na: základní
morální normy, umět se vžít do role druhého
Mezinárodní vztahy, globální svět

Očekávané výstupy

Učivo
- Mezinárodní organizace OSN, NATO, UNICEF, WHO

žák:


mezinárodní vztahy, globální svět
Žák:
- seznámí se s mezinárodními organizacemi
- popíše činnost a strukturu mezinárodních organizací
- popíše vliv organizací na politiku ČR a EU

- vliv mezinárodních organiazcí na činnost ČR
- podpora a ochrana mezinárodních organizací

- pojem filantropie
- pomáhající organizace v ČR, neziskové organizace
Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Realizace: při samostané práci - vyhledávání faktů a informací o mezinárodních
organizacích při zpracování a prezentaci na téma Mezinárodní organizace při
přípravě a realizaci prodeje vánočních dárků - pojem filantropie a její význam,
neziskové organizace Zaměřeno na: cvičení smyslovéh ovnímání, pozornosti a
soustředění, řešení problémů, dovednosti pro učení a studium
Kreativita
Realizace: při zpracování a prezentaci na téma Mezinárodní organizace při
přípravě a realizaci prodeje vánočních dárků - pojem filantropie a její význam,
neziskové organizace Zaměřeno na: originalitu nápadů, schopnost dotahovat
nápady do reality
Komunikace
Realiazce: při zpracování a prezentaci na téma Mezinárodní organizace při
přípravě a realizaci prodeje vánočních dárků - pojem filantropie a její význam,
neziskové organizace Zaměřeno na: cvičení pozorování a empatického
naslouchání, dovednosti verbálního a neverbálního sdělení
Hodnoty, postoje, praktická etika
Realizace: při zpracování a prezentaci na téma Mezinárodní organizace při
přípravě a realizaci prodeje vánočních dárků - pojem filantropie a její význam,
neziskové organizace Zaměřeno na: analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot,
pomáhající a prosociální chování
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Formy participace občanů v politickém životě
Realizace: při zpracování a prezentaci na téma Mezinárodní organizace při
přípravě a realizaci prodeje vánočních dárků - pojem filantropie a její význam,
neziskové organizace Zaměřeno na: společenské organizace a hnutí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Realizace: při samostané práci - vyhledávání faktů a informací o mezinárodních
organizacích a při zpracování a prezentaci na téma Mezinárodní organizace
Zaměřeno na: naši sousedé v Evropě, život dětí v jiných zemích
Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Princip sociálního smíru a solidarity
Realizace: při samostané práci - vyhledávání faktů a informací o mezinárodních
organizacích a při zpracování a prezentaci na téma Mezinárodní organizace při
přípravě a realizaci prodeje vánočních dárků - pojem filantropie a její význam,
neziskové organizace Zaměřeno na: aktivní spolupodílení se na přetváření
společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Realizace: při samostané práci - vyhledávání faktů a informací o mezinárodních
organizacích při zpracování a prezentaci na téma Mezinárodní organizace
Zaměřeno na: ochrana přírody a kulturních památek, dlouhodobé programy
zaměřené na podporu informovanosti o aktivitách vybraných organizací

Přesahy do

Přesahy z

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení
Realizace: při zpracování a prezentaci na téma Mezinárodní organizace při
přípravě a realizaci prodeje vánočních dárků - propagace programu Zaměřeno
na:uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro vhodná
sdělení
9. ročník

Mgr. Iva Dubová, 0+1 týdně, P
Člověk ve společnosti

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


člověk ve společnosti
žák:
- porovná a vybere z kulturní nabídky akce a pořady, které ho zajímají
- kriticky hodnotí působení mediálních informací, propogandy a reklamy
- vysvětlí nutnost tolerance ve společnosti
- rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy ve společnosti

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Psychohygiena
Realizace: při filmové projekci - dokumty a filmy k tématům Masová kultura,
Konflikty mezi lidmi - problémy nesnášenlivosti, Reklama při realizaci vybrané
reklamy, její rozbor a hodnocení při samostatné práci - úvaha nad kulturním
bohatstvím ČR
Kreativita
Realizace: při filmové projekci - dokumty a filmy k tématům Masová kultura,
Konflikty mezi lidmi - problémy nesnášenlivosti, Reklama při realizaci vybrané
reklamy, její rozbor a hodnocení při samostatné práci - úvaha nad kulturním
bohatstvím ČR
Komunikace
Realizace: při filmové projekci - dokumty a filmy k tématům Masová kultura,
Konflikty mezi lidmi - problémy nesnášenlivosti, Reklama při realizaci vybrané
reklamy, její rozbor a hodnocení
Kooperace a kompetice
Realizace: při filmové projekci - dokumty a filmy k tématům Masová kultura,
Konflikty mezi lidmi - problémy nesnášenlivosti, Reklama při realizaci vybrané
reklamy, její rozbor a hodnocení při samostatné práci - úvaha nad kulturním
bohatstvím ČR
Hodnoty, postoje, praktická etika
Realizace: při filmové projekci - dokumty a filmy k tématům Masová kultura,
Konflikty mezi lidmi - problémy nesnášenlivosti, Reklama při realizaci vybrané
reklamy, její rozbor a hodnocení při diskuzi nad vlivem reklamy při samostatné
práci - úvaha nad kulturním bohatstvím ČR
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
Realizace: při filmové projekci - dokumty a filmy k tématům Masová kultura,
Konflikty mezi lidmi - problémy nesnášenlivosti, Reklama při realizaci vybrané

- kulturní hodnoty, kulturní tradice
- masová kultura
- propaganda, reklama
- masmédia
- tolerance
- konflikty mezi lidmi
- problémy nesnášenlivosti

Přesahy do
Český jazyk a literatura
7. ročník
KV Správný písemný projev
Svět práce
8. ročník
Trh práce
Svět práce
8. ročník
Zaměstnání
Svět práce
8. ročník
Volba profesní orientace
Svět práce
9. ročník
Volba profesní orientace
Svět práce
9. ročník
Podnikání

Přesahy z
Sportovní hry
9. ročník
Práva a povinnosti
Výtvarná výchova
9. ročník
Kultura a její rozdíly
Výtvarné a digitální technologie
9. ročník
Kultura a její rozdíly, výtvarná kultura
Umělecká řemesla
9. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení
Výtvarné a digitální technologie
9. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení
Anglický jazyk
9. ročník
Poslech s porozuměním
Anglický jazyk
9. ročník
Mluvení
Anglický jazyk
9. ročník
Čtení s porozuměním
Anglický jazyk
9. ročník
Psaní

reklamy, její rozbor a hodnocení při diskuzi nad vlivem reklamy při samostatné
práci - úvaha nad kulturním bohatstvím ČR
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Realizace: při filmové projekci - dokumty a filmy k tématům Masová kultura,
Konflikty mezi lidmi - problémy nesnášenlivosti, Reklama při realizaci vybrané
reklamy, její rozbor a hodnocení při samostatné práci - úvaha nad kulturním
bohatstvím ČR
Objevujeme Evropu a svět
Realizace: při filmové projekci - dokumty a filmy k tématům Masová kultura,
Konflikty mezi lidmi - problémy nesnášenlivosti, Reklama při realizaci vybrané
reklamy, její rozbor a hodnocení při samostatné práci - úvaha nad kulturním
bohatstvím ČR
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
Realizace: při filmové projekci - dokumenty a filmy k tématům Masová kultura,
Konflikty mezi lidmi - problémy nesnášenlivosti, Reklama při realizaci vybrané
reklamy, její rozbor a hodnocení při diskuzi nad vlivem reklamy při samostatné
práci - úvaha nad kulturním bohatstvím ČR
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Realizace: při filmové projekci - dokumty a filmy k tématům Masová kultura,
Konflikty mezi lidmi - problémy nesnášenlivosti, Reklama při realizaci vybrané
reklamy, její rozbor a hodnocení při diskuzi nad vlivem reklamy při samostatné
práci - úvaha nad kulturním bohatstvím ČR
Člověk jako jedinec

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


- životní cíl, plánování
- rozhodování se
- životní názory
- formulování vlastního životního názoru ( vzory )

člověk jako jedinec
žák:
- kultivuje své charakterové vlastnosti, pěstuje zdravou sebedůvěru
- objasní úlohu "ne " v životě
- objasní význam životních cílů a plánů
- formuluje vlastní názor na smysl života

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Psychohygiena
Realizace: při diskuzích k úvahám o smyslu života a o ideálech při rozboru
ukázek vybrané četby (Osobnosti, spisovatelé, romány...) při hodnocení
filmových ukázek - dokument Občan Havel, a dlaší
Komunikace
Realizace: při diskuzích k úvahám o smyslu života a o ideálech při rozboru
ukázek vybrané četby (Osobnosti, spisovatelé, romány...) při hodnocení
filmových ukázek - dokument Občan Havel, a dlaší
Kooperace a kompetice
Realizace: při diskuzích k úvahám o smyslu života a o ideálech při rozboru
ukázek vybrané četby (Osobnosti, spisovatelé, romány...) při hodnocení
filmových ukázek - dokument Občan Havel, a dlaší
Hodnoty, postoje, praktická etika

Přesahy do
Výchova ke zdraví
7. ročník
Rozvoj osobnosti
Výchova ke zdraví
7. ročník
Zdraví a zdravý životní styl

Přesahy z
Výtvarné a digitální technologie
9. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení
Umělecká řemesla
9. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení

Realizace: při diskuzích k úvahám o smyslu života a o ideálech při rozboru
ukázek vybrané četby (Osobnosti, spisovatelé, romány...) při hodnocení
filmových ukázek - dokument Občan Havel, a dlaší
Sebepoznání a sebepojetí
Realizace: při diskuzích k úvahám o smyslu života a o ideálech při rozboru
ukázek vybrané četby (Osobnosti, spisovatelé, romány...) při hodnocení
filmových ukázek - dokument Občan Havel, a dlaší
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace: při diskuzích k úvahám o smyslu života a o ideálech při rozboru
ukázek vybrané četby (Osobnosti, spisovatelé, romány...) při hodnocení
filmových ukázek - dokument Občan Havel, a dlaší
Poznávání lidí
Realizace: při diskuzích k úvahám o smyslu života a o ideálech při rozboru
ukázek vybrané četby (Osobnosti, spisovatelé, romány...) při hodnocení
filmových ukázek - dokument Občan Havel, a dlaší
Mezilidské vztahy
Realizace: při diskuzích k úvahám o smyslu života a o ideálech při rozboru
ukázek vybrané četby (Osobnosti, spisovatelé, romány...) při hodnocení
filmových ukázek - dokument Občan Havel, a dlaší
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
Realizace: při diskuzích k úvahám o smyslu života a o ideálech při rozboru
ukázek vybrané četby (Osobnosti, spisovatelé, romány...) při hodnocení
filmových ukázek - dokument Občan Havel, a dlaší
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
Realizace: při diskuzích k úvahám o smyslu života a o ideálech při rozboru
ukázek vybrané četby (Osobnosti, spisovatelé, romány...) při hodnocení
filmových ukázek - dokument Občan Havel, a dlaší
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Realizace: při diskuzích k úvahám o smyslu života a o ideálech při rozboru
ukázek vybrané četby (Osobnosti, spisovatelé, romány...) při hodnocení
filmových ukázek - dokument Občan Havel, a dlaší
Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Realizace: při diskuzích k úvahám o smyslu života a o ideálech při rozboru
ukázek vybrané četby (Osobnosti, spisovatelé, romány...) při hodnocení
filmových ukázek - dokument Občan Havel, a dlaší
Stát a hospodářství

Očekávané výstupy
žák:


stát a hospodářství
žák:
- vysvětlí úlohu potřeby a spotřeby, chování kupujících a prodávajících
- posoudí úlohu trhu a jeho fungování
- vysvětlí a uvede a na příkladech pojem Úrok a úroková míra, volné finanční prostředky
- objasní podstatu hospodářské politiky a vliv inflace na hodnotu peněz

Učivo
- lidské potřeby (bydlení, odívání, strava...) a spotřeba
- dělba práce, výroba, obchod, služby, velkovýroba, malovýroba, podnikání, cena zboží
- trh, tržní vztahy, poptávka a nabídka, tvorba ceny, inflace
- hospodářská politika, typy rozpočtu, daňová politika
- státní dávky

- uvede příklady příjmů státu
- uvede příklady státních dávek a příspěvků
- vysvětlí na příkladu pojem DPH
- uvede příklady vhodného využití nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení
- porovná rozdíl mezi půjčkou a úvěrem
- porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
Realizace: při samostané práci vyhledávání pojmů finanční gramotnosti při
projektu Lidské potřeby - tvorba, prezentace a hodnocení při skupinové práci Význam nabídky a poptávky v tržní politice, ukázka příkladů, ocenění zboží a
služeb - Můj obchod
Komunikace
Realizace: při samostané práci vyhledávání pojmů finanční gramotnosti při
projektu Lidské potřeby - tvorba, prezentace a hodnocení při skupinové práci Význam nabídky a poptávky v tržní politice, ukázka příkladů, ocenění zboží a
služeb - Můj obchod
Kooperace a kompetice
Realizace: při samostané práci vyhledávání pojmů finanční gramotnosti při
projektu Lidské potřeby - tvorba, prezentace a hodnocení při skupinové práci Význam nabídky a poptávky v tržní politice, ukázka příkladů, ocenění zboží a
služeb - Můj obchod
Hodnoty, postoje, praktická etika
Realizace: při samostané práci vyhledávání pojmů finanční gramotnosti při
projektu Lidské potřeby - tvorba, prezentace a hodnocení při skupinové práci Význam nabídky a poptávky v tržní politice, ukázka příkladů, ocenění zboží a
služeb - Můj obchod
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace: při samostané práci vyhledávání pojmů finanční gramotnosti při
projektu Lidské potřeby - tvorba, prezentace a hodnocení při skupinové práci Význam nabídky a poptávky v tržní politice, ukázka příkladů, ocenění zboží a
služeb - Můj obchod
Mezilidské vztahy
Realizace: při samostané práci vyhledávání pojmů finanční gramotnosti při
projektu Lidské potřeby - tvorba, prezentace a hodnocení při skupinové práci Význam nabídky a poptávky v tržní politice, ukázka příkladů, ocenění zboží a
služeb - Můj obchod
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
Realizace: při samostané práci vyhledávání pojmů finanční gramotnosti při
projektu Lidské potřeby - tvorba, prezentace a hodnocení při skupinové práci Význam nabídky a poptávky v tržní politice, ukázka příkladů, ocenění zboží a
služeb - Můj obchod
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Realizace: při samostané práci vyhledávání pojmů finanční gramotnosti při
projektu Lidské potřeby - tvorba, prezentace a hodnocení při skupinové práci Význam nabídky a poptávky v tržní politice, ukázka příkladů, ocenění zboží a
služeb - Můj obchod

Přesahy do
Svět práce
8. ročník
Trh práce

Přesahy z

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
Realizace: při samostané práci vyhledávání pojmů finanční gramotnosti při
projektu Lidské potřeby - tvorba, prezentace a hodnocení při skupinové práci Význam nabídky a poptávky v tržní politice, ukázka příkladů, ocenění zboží a
služeb - Můj obchod
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
Realizace: při samostané práci vyhledávání pojmů finanční gramotnosti při
projektu Lidské potřeby - tvorba, prezentace a hodnocení při skupinové práci Význam nabídky a poptávky v tržní politice, ukázka příkladů, ocenění zboží a
služeb - Můj obchod
Stát a právo

Očekávané výstupy
žák:


stát a právo
žák:
- rozliší typy a formy státu, porovná znaky a uvádí příklady
- vysvětlí pojem právo
- porovná zákonodárnou, výkonnou a soudní moc
- uvede příklady institucí a orgánů podílejících se na správě státu, krajů a obcí
- objasní úlohu demokracie, volebního práva pro život občanů
- objasní nutnost ochrany práv člověka
- diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání
- rozpozná protiprávní jednání, uvede příklady
- rozumí povinnostem občana při zajišťování obrany státu

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Psychohygiena
Komunikace
Kooperace a kompetice
Hodnoty, postoje, praktická etika
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace: při projektovém dni Volby do žákovského parlamentu při skupinové
práci - Pravicové a levicové strany, jejich program
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Občanská společnost a škola
Formy participace občanů v politickém životě
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti

Učivo
- stát, státní příslušnost, vznik států, typy států a jejich znaky
- právo jako státem vymezená forma, režimy autokratické a demokratické, formy vlády
- demokracie, volební právo aktivní a pasivní, zastupitelské orgány, komunální a parlamentní volby
- politika, politické strany,
- zákonodárná, výkonná, správní a soudní moc, orgány státu
- ochrana práv člověka, protiprávní jednání, obrana státu

Přesahy do

Přesahy z

Mezinárodní vztahy a globální svět

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


mezinárodní vztahy, globální svět
žák:
- vysvětlí význam nadnárodního společenství na základě historických poznatků - Evropská unie
- vysvětlí vliv Unie na život občanů
- objasní vztah ČR k mezinárodním organizacím a posoudí význam spolupráce, včetně zajišťování obrany státu a
účasti v zahraničních misích
- formuluje vlastní názor na bezpečnost v Evropě a ve světě
- objasní a zhodnotí globální problémy
- vysvětlí pojem globalizace, porovná pro a proti
- navrhne možná řešení globálních problémů na lokální úrovni
- zhodnotí a navrhne způsoby potírání mezinárodního terorismu
- objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Realizace: při prezentaci projektů k tématům globalizace a jejích důsledků,
obhajoba jejich řešení při diskuzích nad důsledky rasismu, terorismu a
nesnášenlivosti
Mezilidské vztahy
Realizace: při prezentaci projektů k tématům globalizace a jejích důsledků,
obhajoba jejich řešení při diskuzích nad důsledky rasismu, terorismu a
nesnášenlivosti
Komunikace
Realizace: při prezentaci projektů k tématům globalizace a jejích důsledků,
obhajoba jejich řešení při diskuzích nad důsledky rasismu, terorismu a
nesnášenlivosti
Kooperace a kompetice
Realizace: při prezentaci projektů k tématům globalizace a jejích důsledků,
obhajoba jejich řešení při diskuzích nad důsledky rasismu, terorismu a
nesnášenlivosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
Realizace: při prezentaci projektů k tématům globalizace a jejích důsledků,
obhajoba jejich řešení při diskuzích nad důsledky rasismu, terorismu a
nesnášenlivosti při samostatné práci - Moje vlastní město a jeho infrastruktura
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Realizace: při prezentaci projektů k tématům globalizace a jejích důsledků,
obhajoba jejich řešení při diskuzích nad důsledky rasismu, terorismu a
nesnášenlivosti při samostatné práci - Moje vlastní město a jeho infrastruktura
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Realizace: při prezentaci projektů k tématům globalizace a jejích důsledků,
obhajoba jejich řešení při diskuzích nad důsledky rasismu, terorismu a
nesnášenlivosti při samostatné práci - Moje vlastní město a jeho infrastruktura
Objevujeme Evropu a svět

- nadnárodní společenství, Evropská unie, OSN, otázka bezpečnosti
- vyznamné celosvětové prpblémy, možné způsoby řešení, význam spolupráce
- důsledky zásahů do přírody, osidlování, problematika přelidnění
- důsledky industrializace měst, konzumní společnost, globalizace
- národnostní a náboženské problémy, nesnášenlivost, terorismus, možnosti jejich řešení

Přesahy do
Zeměpis
8. ročník
životní prostředí
Zeměpis
8. ročník
svět dnes - politický zeměpis

Přesahy z
Fyzika
9. ročník
Jaderná energie
Dějepis
9. ročník
Současný svět
Dějepis
9. ročník
Poválečný vývoj

Realizace: při prezentaci projektů k tématům globalizace a jejích důsledků,
obhajoba jejich řešení při diskuzích nad důsledky rasismu, terorismu a
nesnášenlivosti při samostatné práci - Moje vlastní město a jeho infrastruktura
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Princip sociálního smíru a solidarity
Realizace: při prezentaci projektů k tématům globalizace a jejích důsledků,
obhajoba jejich řešení při diskuzích nad důsledky rasismu, terorismu a
nesnášenlivosti
Etnický původ
Realizace: při prezentaci projektů k tématům globalizace a jejích důsledků,
obhajoba jejich řešení při diskuzích nad důsledky rasismu, terorismu a
nesnášenlivosti při rozboru důsledků válečného konfliktu, migrace, otázka
azylu uprchlíků
Umění a kultura
Hudební výchova
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Hudební výchova
Vyučovací předmět hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti "Umění a kultura"
• Obsahové vymezení
Hudební výchova vede k rozvoji hudebnosti. Prostřednictvím činností se žáci seznamují s výrazovými prostředky a s hudebním jazykem. Aktivně vnímají hudbu a zpěv, využívají hudbu jako prostředek komunikace, interpretují hudbu
podle svého zájmu a zaměření. Uplatňují hlasový potenciál, instrumentální dovednosti, pohybové dovednosti a rozvíjejí je. Hudební výchova kultivuje pěvecký projev, posiluje pěvecké návyky, rozvíjí instrumentální dovednosti při
reprodukci i produkci. Žák vnímá znějící hudbu a ztvárňuje ji gesty, pohybem, tancem. Dovede ji analyzovat. Poznává hudební žánry a styly.
Hudební výchovná práce je členěna do dvou fází. Na nižším stupni to je období hudebních her, období manipulace s hudebním materiálem. Na vyšším stupni to je období "vhledů" do hudby a jejich společenských funkcí. Prostřednictvím
vokálních, instrumentálních, poslechových a pohybových činností vede žáka k porozumění hudebního umění.
Hudební výchova je rozdělena do čtyř částí:
- vokální činnosti
- instrumentální činnosti
- hudebně pohybové činnosti
- poslechové činnosti
Všechny hudební činnosti jsou propojeny.
Vokální činnosti
Žáci získávají a rozšiřují si pěvecké dovednosti, rytmizují a melodizují jednoduché texty, dovedou zachytit melodii písně pomocí jednoduchého grafického vyjádření, orientují se v notovém záznamu vokální skladby. Rozlišují kvality
tónové a tempové, poznají dynamické změny. Rozvíjejí hudební sluch a hudební představivost, jsou schopni posoudit vlastní vokální projev i vokální projev ostatních, hledají možnosti nápravy.
Insrumentální činnosti.
Žák využívá jednoduché instrumentální hudební nástroje k reprodukci motivů, témat, jednoduchých skladbiček, rytmizuje, melodizuje, stylizuje a improvizuje, využívá i počítač k doprovodné hře i k její reprodukci. Hudební fantazie,
představy a myšlenky, tak jako rytmus, tempo, melodii a dynamiku vytváří pomocí hudebního nástroje. Umí zaznamenat hudbu v notách.
Hudebně pohybové činnosti
Žák ztvárňuje hudbu pohybem s využití tanečních kroků, vytváří pohybové improvizace. Dovede reagovat na změny v proudu znějící hudby, orientuje se v prostoru, rozvíjí pohybovou paměť, reprodukuje pohyby provázané při tanci
nebo pohybových hrách.
Poslechové činnosti
Žák odliší hudbu vokální, vokálně insrumentální a instrumentální. Rozpozná některé hudební nástroje, upozorní na změny metrorytmické, dynamické, tempové i zřetelné harmonické změny. Dovede rozpoznat hudební styly a žánry,

hudební formy, interpretuje slovně hudbu, analyzuje a charakterizuje ji. Hudební dílo porovná s jinými skladbami, zařadí do stylového období, doby vzniku, posoudí módnost, modernost a kýč. Zařadí autora do doby podle skladby,
pochopí autorův záměr - autor se hudebním dílem vyjadřuje k okolnímu světu, jeho inspiraci, porovná s tradicemi a zvyklostmi národa. Vytváří vlastní soudy a preference, chápe význam výrazových prostředků hudby.Vyhledává
souvislosti mezi hudbou a ostatními druhy umění.

Do výuky jsou začleněna průřezová témata :
Osobnostní a sociální výchova
- Rozvoj schopnosti poznávání
- Seberegulace a sebeorganizace
- Psychohygiena
- Kreativita
- Komunikace
- Hodnoty postoje, praktická etika

Výchova demokratického občana
- Občanská společnost a stát

Výchova k myšlení v globálních souvislostech
- Evropa a svět nás zajímá
- Jsme Evropané

Multikulturní výchova
- Kulturní diference
- Multikulturalita
- Princip sociáního smíru a solidarity

Mediální výchova
- Kritické čtení a vnímání med. sdělení
- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
- Vnímání autora mediál. sdělení
- Fungování a vliv médií ve společnosti
Environmentální výchova
- Vztah člověka a prostředí

• Časové vymezení
Vyučovací předmět hudební výchova je realizován v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně v každém ročníku.
• Organizační vymezení
Výuka hudební výchovy probíhá v kmenových učebnách nebo v učebně HV, práce s počítačem v učebně informatiky, podle potřeby v jiných prostorách školy, např. pohybové a taneční hry...
Výuka je doplněna návštěvou koncertů, divadel, výstav, chrámů, hudebně vzdělávacích pořadů, žákovskými vystoupeními a hudebními kroužky.
Formy realizace předmětu HV
Metody a formy jsou vybírány podle právě probíraného učiva tak, aby směřovaly k efektivnímu učení. Jsou využívány počítačové programy (např. grafický záznam slyšené jednoduch skladby, produkce vlastní tvorby), pohybové a taneční
hry, hry na hudební instrumenty (doprovodné i tvořivé, vyjádření tempa, rytmu, dynamiky), poslech skladeb, porovnávání, vyhledávání, melodizace jednoduchého textu, zpěv a jiná praktická cvičení, návštěvy koncertů a hudebních

představení.
Metody a formy jsou vybírány vzhledem k dispozicím žáků a používají se takové hudební činnosti, aby se žák mohl realizovat a byl úspěšný.

• Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v učebních osnovách vyučovacího předmětu hudební výchova
• Kompetence k učení
Ve vyučovací předmětu HV využíváme pro utváření a rozvíjení dané kompetence výchovné a vzdělávací strategie, které žákům umožňují:
-vnímat znějící hudbu, naslouchat jí a reprodukovat ji pomocí hudebních nástrojů či slovně
-vyjádřit znějící hudbu pohybem a tancem
-individuálně prožívat umělecké dílo
-zapamatovat si text, melodii
-využívat výukové programy na počítači
-zaznamenat graficky znějící hudbu pomocí znaků, symbolů
-využívat hudební pojmy, znaky a symboly
-zdokonalovat se v pěveckých dovednostech
-zhodnotit svůj pěvecký výkon i pěvecký výkon druhých
-nenechat se odradit neúspěchem a nalézt řešení v jiných hudebních aktivitách
-zjistit, že kulturní dědictví je zdrojem poznání
-získávat informace z různých zdrojů (literatura,poslech, tisk, televize, internet)
• Kompetence k řešení problémů
Ve vyučovacím předmětu HV využíváme pro utváření a rozvíjení dané kompetence výchovné a vzdělávací strategie, které žákům umožňuji:
- řešit zadané otázky a úkoly pomocí různých zdrojů (učebnice, encyklopedie, internet, tisk, televize)
- nenechat se odradit neúspěchem, najít řešení v podobě jiné hudební činnosti
- zpracovávat referáty zadané k tématu - samostatně i skupinově - aplikovat vlastní nápady a zkušenosti

• Kompetence komunikativní
Ve vyučovacím předmětu HV využíváme pro vytváření a rozvíjení dané kompetence výchovné a vzdělávací stratégie, které žákům umožňují :
- zjistit, že hudba je komunikační prostředek
- individuálně prožívat hudební dílo
- relaxovat při hudbě, hudba navozuje pohodu, pozitivní náladu
- pocity vyjádřit pomocí nástroje, zpěvu, pohybem, mimikou
- poznávání kultur,vzájemné obohacování, přijímání informací prostřednictvím hudby
- hledání souvislostí mezi druhy umění
- uplatnit svůj hlasový potenciál
- porozumět hudebním textům
- ústní formou prezentovat své práce a obhajovat je
- užívat hudebního jazyka (terminologie)
- formulovat a vyjadřovat svoje názory, přijímat informace prostřednictvím hudby
- kultivovaně se projevovat při návštěvě kulturních akcí
- naučit se bez ostychu mluvit s odborníky a vystupovat veřejně na různých akcích

• Kompetence sociální a personální
ve vyučovacím předmětu HV využíváme pro utváření a rozvíjení dané kompetence výchovné a vzdělávací strategie, které žákům umožňují :
- hudbou navodit příjemné prostředí
- spolupracovat se spolužákem jiné národnosti, etnika a podob...
- ocenit sebe i druhého, respektovat a oceňovat snahu ostatních
- tolerovat jiné kultury, jiné umění, snažit se pochopit jinou kulturu, zvyklosti, nalézt odlišnosti, shodnosti
- porozumět jiné kultuře

- být kreativní, nestydět se předvést svoje dovednosti a znalosti, posilovat sebedůvěru
- spolupracovat a zapojovat se do týmové práce v hudebních činnostech

• Kompetence občanské
- ve vyučovacím předmětu HV využíváme pro utváření a rozvíjení dané kompetence výchovné a vzdělávací strategie, které žákům umožňují:
- porovnávat součastnost a minulost- tvorbu, žánry a styly,
- posoudit přínos pro národ, Evropu i svět, hudba je zdrojem civilizace
- oceňovat a respektovat naše tradice a kulturní i historické dědictví
- projevovat pozitivní postoj k uměleckým dílům
- zapojovat se do akcí školních i mimoškolních
• Kompetence pracovní
ve vyučovacím předmětu HV využíváme pro utváření a rozvíjení dané kompetence výchovné a vzdělávací stratégie, které žákům umožňují :
- respektovat schopnosti druhého,
- uplatnit schopnosti, dovednosti a znalosti z jiných oborů
- pracovat podle návodu,
- pěstovat návyky, dodržovat pravidla, dodržet harmonogram prací, disciplina, rozdělení úkolů a splnění úkolů
- pochopit problém - úkol, vyřešit, využít znalostí z jiných oborů
- využívat audiovizuání techniky,
- nalézt pro slabšího přiměřenou práci, úkol-respektovat schopnosti, dovednosti a znalosti druhého
- zodpovídat za svoji část úkolu, soustředěně pracovat
- používat uvědoměle hudební nástroj

Hodnocení
1 - Žák je v hudebních činnostech velmi aktivní, projevuje velký zájem a snahu. Plně využívá osvojené hudební dovednosti a schopnosti při hudebních aktivitách.
2 - Žák je v hudebních činnostech aktivní a využívá své hudební dovednosti a schopnosti při hudebních aktivitách. Osvojené dovednosti a návyky přiměřeně aplikuje v hudebních činnostech. Projevuje zájem a snahu.
3 - Žák je v hudebních činnostech méně aktivní, nevyužívá své schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. Jeho projev je málo působivý, jeho schopnosti a dovednosti mají četnější mezery. Projevuje malý zájem a snahu.
4 - Žák je v hudebních činnostech málo aktivní a projevuje velmi malý zájem a snahu. Úkoly řeší s častými chybami a s pomocí učitele.
5 - Žák je v činnostech převážně pasivní a neprojevuje zájem o práci. Osvojené hudební
dovednosti nedovede využívat a jeho projev je neuspokojivý.

Průřezová témata pokrývaná předmětem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace

Realizace při ztvárnění hudby pohybem, improvizací, využitím hudebních nástrojů a PC techniky, prezentování vlastních hudebních témat, jejich obhajoba a pochopení.
Kreativita
Psychohygiena
Seberegulace a sebeorganizace
Rozvoj schopností poznávání
Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference

Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Vnímání autora mediálních sdělení

Realizace při přípravě, prezentaci a hodnocení prezentací vybraných hudebních témat nebo tanečních improvizací. Realizace při rozboru hudebních textů klasické a moderní hudby.
Fungování a vliv médií ve společnosti

Realizace při hudebních a tanečních vystoupeních žáků, při skládání textů a vytváření hudebního doprovodu. Realizace při rozboru a porovnání vybraných hudebních textů nebo skladeb.
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
1. ročník

Hanka Výborná, 1 týdně, P
zpěv

Očekávané výstupy
žák:


zpěv
žák:
- zazpívá písničku v jednohlase podle svých dispozic

Průřezová témata

Učivo
obohacování pěveckých dovedností
správné dýchání

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tělesná výchova
Rozvoj schopností poznávání
1. ročník
Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění: realizujeme při poslechu Jednoduchá pohybová činnost
a interpretaci písní

Přesahy z
Člověk a jeho svět
1. ročník
Místo,kde žijeme
Tělesná výchova
1. ročník
Jednoduchá pohybová činnost
Anglický jazyk
1. ročník
Řečové dovednosti

rytmický doprovod

Očekávané výstupy
žák:


rytmický doprovod
žák:
- rytmicky doprovodí jednoduchý text hrou na tělo

Průřezová témata

Učivo
improvizace rytmu nejjednodušším způsobem
poznávání nejznámějších hudebních nástrojů
hudební hádanky

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
Rozvoj základních rysů kreativity, citlivosti: realizujeme při rytmizaci říkadel

Tělesná výchova
1. ročník
Jednoduchá pohybová činnost

Tělesná výchova
1. ročník
Jednoduchá pohybová činnost
Anglický jazyk
1. ročník
Řečové dovednosti

pohybový doprovod

Očekávané výstupy

Učivo

žák:

hudebně pohybové hry se zpěvem


pohybový doprovod
žák:
- vyjádří pohybem dynamiku skladby

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

Tělesná výchova
1. ročník
Jednoduchá pohybová činnost

Tělesná výchova
1. ročník
Jednoduchá pohybová činnost
Anglický jazyk
1. ročník
Řečové dovednosti

doprovodná hra

Očekávané výstupy

Učivo



žák:


doprovodná hra
žák:
- použije k doprovodu jednoduchý rytmický hudební nástroj

Průřezová témata

hra na jednoduchý rytmický nástroj
kvality tónů – délka, síla, barva, výška

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace
Cvičení sebekontroly, sebeovládání, regulace vlastního jednání: realizujeme při
hře na orfovy nástroje
2. ročník

Hanka Výborná, 1 týdně, P
zpěv

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


zpěv
žák.
- zazpívá písničku rytmicky přesně a intonačně čistě podle svých dispozic v jednohlase

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání

obohacování pěveckých dovedností
správná výslovnost

Přesahy do
Tělesná výchova
2. ročník

Přesahy z
Anglický jazyk
2. ročník

Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění: realizujeme při poslechu Jednoduchá pohybová činnost
a interpretaci písní

Řečové dovednosti

vyjádření tempa

Očekávané výstupy

Učivo

žák:

rytmické hry




tempo
žák:
- vyjádří pohybem tempo
změny v hudbě
žák:
- rozpozná výrazné dynamické a tempové změny v proudu znějící hudby, reaguje pohybem

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity: realizujeme pomocí využití
netradičních rytmických nástrojů

Přesahy do
Tělesná výchova
2. ročník
Jednoduchá pohybová činnost

Přesahy z
Tělesná výchova
2. ročník
Jednoduchá pohybová činnost

doprovod

Očekávané výstupy

Učivo

žák:

využití Orffova instrumentáře


doprovod
žák:
- doprovodí krátkou píseň hrou na rytmický hudební nástroj

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

Tělesná výchova
2. ročník
Jednoduchá pohybová činnost
rytmický doprovod

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


rytmický doprovod jednoduchých textů a písní
poznávání hudebních nástojů v proudu hudby
hudební hry

rytmický doprovod
žák:
- rytmicky doprovodí jednoduchou píseň

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
Řeč zvuků a slov: realizujeme při poslechu hudebních skladeb a hudebních
hrách
Kreativita
Rozvoj základních rysů kreativity, citlivosti: realizujeme při rytmizaci
jednoduchých textů a písní

Přesahy do
Tělesná výchova
2. ročník
Jednoduchá pohybová činnost

Přesahy z
Anglický jazyk
2. ročník
Řečové dovednosti

3. ročník

Hanka Výborná, 1 týdně, P
zpěv

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


zpěv
žák:
- zazpívá intonačně čistě a rytmicky přesně - podle svých dispozic (kánon)

Průřezová témata

rozšiřování pěveckých dovedností
nasazení a tvorba tónu

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění: realizujeme při poslechu
a interpretaci písní
poslech

Očekávané výstupy

Učivo





žák:




hudební nástroje
žák:
- rozpozná některé hudební nástroje ve znějící hudbě
vokální a instrumentální hudba
žák:
- odliší hudbu vokální a instrumentální

Průřezová témata
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Poznávání vlastního kulturního zakotvení: realizujeme poslechem skladeb

hudební hry
hudební hádanky
hudební pohádky
kvality tónů – délka, síla, barva, výška

Přesahy do
Český jazyk a literatura
3. ročník
LV - próza, verše, pohádka a ostatní vyprávění

Přesahy z
Člověk a jeho svět
3. ročník
Minulost a současnost
Člověk a jeho svět
3. ročník
Dopravní bezpečnost

pohybový doprovod

Očekávané výstupy

Učivo

žák:

jednoduchý lidový tanec


pohybový doprovod
žák:
- vyjádří pohybem metrum, směr melodie, tempo, dynamiku

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Cvičení pozornosti, soustředění, dovednosti zapamatování: realizujeme při
nácviku jednoduchého lidového tance

Přesahy do
Tělesná výchova
3. ročník
Jednoduchá pohybová činnost

Přesahy z
Tělesná výchova
3. ročník
Jednoduchá pohybová činnost

improvizace a melodizace

Očekávané výstupy

Učivo





žák:




improvizace
žák:
- zimprovizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem jednoduchý text
melodizace
žák:
- zmelodizuje jednoduchý text

Průřezová témata

realizace písní
2/4, 3/4 a 4/4 takt
taktování 2/4
pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu znějící hudby

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity: realizujeme při improvizaci
pohybového vyjádření hudby
4. ročník

Hanka Výborná, 1 týdně, P
pohybový doprovod

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


taneční improvizace
pantomima

pohybový doprovod
žák:
- vytváří pohybové improvizace

Průřezová témata

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tělesná výchova
Kreativita
4. ročník
Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity: realizujeme při improvizaci
Pohybové dovednosti
pohybového vyjádření hudby
Sebepoznání a sebepojetí
Moje tělo, moje psychika (temperament): realizujeme při pohybovém vyjádření
hudebního prožitku

Přesahy z
Tělesná výchova
4. ročník
Pohybové dovednosti

zpěv

Očekávané výstupy
žák:


zpěv
žák:
- zazpívá podle svých dispozic intonačně a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových
tóninách

Učivo
rozšiřování pěveckých dovedností, zpěv v jednohlase v durových tóninách
dodržování hlasové hygieny
rozpoznání v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků
návštěva koncertu

hra na hudební nástroj

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
hudebně rytmická improvizace, mezihra



hra na hudební nástroj
žák:
- použije podle svých schopností a dovedností hudební nástroj k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých
motivů skladeb a písní

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, originality, schopnosti dotahovat
nápady do reality: realizujeme při vytváření rytmicko-melodických improvizací
a doprovodů písní
realizace melodie

Očekávané výstupy
žák:


realizace melodie
žák:
- zrealizuje podle svých dovedností a schopností / zpěv, tanec, hra, doprovodná hra/ jednoduchou píseň či
melodii zapsanou pomocí not

Průřezová témata

Učivo
získávání zkušenosti s orientací v zápisu jednoduché písně
vzestupná a sestupná melodie

Přesahy do

Přesahy z
Matematika
4. ročník
Zlomky

poslech

Očekávané výstupy

Učivo
seznámí se s hudebními formami (malá a velká písňová forma, rondo, variace)

žák:


poslech
seznámí se s hudebními formami (malá a velká písňová forma, rondo, variace)

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, lidová slovesnost, zvyky a tradice národů
Evropy: realizujeme při poslechu a referátech o hudebních skladatelích a dílech
5. ročník

Hanka Výborná, 1 týdně, P
pohybové prostředky

Očekávané výstupy
žák:


pohybový doprovod
žák:
- ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků

Průřezová témata

Učivo
při ztvárnění hudby využívá taneční kroky
tanec

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity: realizujeme při improvizaci
pohybového vyjádření hudby
Seberegulace a sebeorganizace
Cvičení sebekontroly, sebeovládání - regulace vlastního jednání i prožívání:
realizujeme při nácviku tance

Tělesná výchova
5. ročník
Pohybové dovednosti

Tělesná výchova
5. ročník
Pohybové dovednosti

zpěv

Očekávané výstupy

Učivo








žák:


zpěv
žák:
- zazpívá na základě svých pěveckých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v
durových či mollových tóninách
- využije získané pěvecké dovednosti

Průřezová témata

zpěv
rozšiřování hlasového rozsahu
dur a moll tóniny
dvojhlas
kánon
čtení a zápis rytmického schématu písně

Přesahy do

Přesahy z
Anglický jazyk
5. ročník
Poslech s porozuměním

výrazové prostředky

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností složitější hudební nástroje k reprodukci jednoduchých
motivů, skladeb a písní (ozvěna, otázka, odpověď)

výrazové prostředky
žák:
- rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků
- upozorní na změny tempové, dynamické

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
Řeč zvuků a slov, cvičení aktivního naslouchání: realizujeme při hudebních
hrách

Přesahy do

Přesahy z

Výtvarná výchova
5. ročník
Výtvarné techniky – výrazové prostředky
Tělesná výchova
5. ročník
Pohybové dovednosti

improvizace

Očekávané výstupy

Učivo
pozná v notovém zápisu notu celou, půlovou, čtvrťovou

žák:


improvizace
žák:
- provede elementární hudební improvizaci

pozná pomlky
dokončí melodii

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, pružnosti nápadů: realizujeme při
dokončování melodíí
hudební forma

Očekávané výstupy

Učivo
hudební forma jednoduché písně či skladby

žák:


hudební forma
žák:
rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby

poslech

Očekávané výstupy

Učivo
hudební formy – malá písňová forma, velká písňová forma, rondo, variace

žák:


poslech
seznámí se s hudebními formami - malá písňová forma, velká písňová forma, rondo, variace

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, lidová slovesnost, zvyky a tradice národů
Evropy: realizujeme při poslechu a referátech o hudebních skladatelích a dílech
tvoření předehry

Očekávané výstupy

Učivo
předehra, mezihra a dohra

žák:


tvoření předehry
žák:
vytvoří jednoduchou předehru, mezihru a dohru

6. ročník

Mgr. Iva Dubová, 2 týdně, P
vvyužití hudebních schopností a dovedností

Očekávané výstupy
žák:


Využití hudebních schopností a dovedností
žák:
- umí samostatně interpretovat známou píseň
- vytváří hudební doprovod pomocí dostupných hudebních nástrojů

Průřezová témata

Učivo
využití Orffových nástrojů
hra na tělo
zpěv
hudební křížovky
soutěže
školní vystoupení

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Realizace při hodnocení pěveckých a tanečních vystoupení, při přípravě
realizaci soutěží v rámci třídy. Zaměřeno na Realizace při hodnocení pěveckých
a tanečních vystoupení, při přípravě realizaci soutěží v rámci třídy. Zaměřeno
na analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů.
Rozvoj schopností poznávání
Realizace při vlastním hudebním projevu žáka, při přípravě a realizaci
prezentací, při hudebních improvizacích vokálních, instrumentálních,
digitálních a tanečních. Při přípravě a realizaci Vánoční akademie a plesu školy,
při hrách a hudebních kvízech. Zaměřeno na cvičení smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění, dovednost zapamatování.
Psychohygiena
Realizace při vlastním hudebním projevu žáka, při přípravě a realizaci
prezentací, při hudebních improvizacích vokálních, instrumentálních,
digitálních a tanečních. při přípravě a realizaci Vánoční akademie a plesu školy,
při hrách a hudebních kvízech. Zaměřeno na dovednosti pro pozitivní naladění
mysli a dobrý vztah k sobě samému.
Kreativita
Realizace při vlastním hudebním projevu žáka, při přípravě a realizaci
prezentací, při hudebních improvizacích vokálních, instrumentálních,
digitálních a tanečních. Při přípravě a realizaci Vánoční akademie a plesu školy,
při hrách a hudebních kvízech. Zaměřeno na originalitu nápadů a schopnost
projevu, citlivost.
Komunikace
Realizace při ztvárnění hudby pohybem, improvizací, využitím hudebních
nástrojů a PC techniky, prezentování vlastních hudebních témat, jejich
obhajoba a pochopení. Zaměřeno na řeč těla a zvuků, na cvičení empatického
a aktivního naslouchání.
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace při vlastním hudebním projevu žáka, při přípravě a realizaci
prezentací, při hudebních improvizacích vokálních, instrumentálních,
digitálních a tanečních. Při přípravě a realizaci Vánoční akademie a plesu školy,
při hrách a hudebních kvízech. Zaměřeno na: regulace vlastního jednání a
prožívání, organizace času.

Český jazyk a literatura
6. ročník
KV Účelové uspořádání textu
Český jazyk a literatura
7. ročník
KV Verbální a jiné prostředky řeči

Anglický jazyk
6. ročník
Mluvení

Pěvecké dovednosti

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Pěvecké dovednosti
žák:
- uplatní své pěvecké dispozice a návyky při zpěvu-správně artikuluje a dýchá, hlasová hygiena

Průřezová témata
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Realizace při vlastním hudebním projevu žáka, při přípravě a hodnocení
prezentací, hudebních improvizací vokálních, instrumentálních, digitálních a

Lidový dvojhlas
Dělení lidských pěveckých hlasů
Lidové a umělé písně
Lidové hudební nástroje
Pěvecká seskupení(duo-dueto..)

Přesahy do
Výchova k občanství
6. ročník
Člověk jako jedinec
Výtvarná výchova

Přesahy z
Anglický jazyk
6. ročník
Poslech s porozuměním

tanečních, při samostané práci získávání informací o lidové a tradiční hudbě.
Zaměřeno na kulturní odlišnosti, toleranci rozdílů a názoru.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Realizace při vlastním hudebním projevu žáka, při přípravě prezentací,
hudebních improvizací vokálních, instrumentálních, digitálních a tanečních.
Zaměřeno na cvičení smyslového vnímání a pozornosti.
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace při vlastním hudebním projevu žáka, při přípravě prezentací,
hudebních improvizací vokálních, instrumentálních, digitálních a tanečních.
Zaměřeno na cvičení sebekontroly a sebeovládání.
Kreativita
Realizace při vlastním hudebním projevu žáka, při přípravě prezentací,
hudebních improvizacích vokálních, instrumentálních, digitálních a tanečních.
Zaměřeno na originalitu nápadů a schopnost projevu, citlivost.
Komunikace
Realizace při vlastním hudebním projevu žáka, při přípravě prezentací,
hudebních improvizacích vokálních, instrumentálních, digitálních a tanečních.
Zaměřeno na řeč zvuků, verbální a neverbální projevy.

6. ročník
Kultura a její rozdíly, výtvarná kultura
Výtvarná výchova
7. ročník
Kultura a její rozdíly, výtvarná kultura
Výtvarná výchova
9. ročník
Kultura a její rozdíly

Tvorba doprovodu

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Tvorba doprovodu
žák:
- reprodukuje jednotlivé tóny doprovodu na hudebním nástroji -klavír, xylofon a vytváří rytmický doprovo písní
- seznamuje s možností využití hudebních programů na PC

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Fyzika
Rozvoj schopností poznávání
9. ročník
Realizace při vlastním hudebním projevu žáka, při přípravě a realizaci
Zvukové jevy
hudebních improvizací vokálních, instrumentálních, digitálních a tanečních.
Zaměřeno na cvičení smyslového vnímání a pozornosti a soustředění.
Kreativita
Realizace při vlastním hudebním projevu žáka, při přípravě a relizaci hudebních
improvizací vokálních, instrumentálních, digitálních a tanečních. Zaměřeno
naoriginalitu nápadů, schopnost dotahovat nápady do reality.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Realizace při vlastním hudebním projevu žáka, při přípravě a relizaci hudebních
improvizací vokálních, instrumentálních, digitálních a tanečních. Zaměřeno na
jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti, poznávání
vlastního kulturního zakotvení.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení

reprodukce tónů na hudebních nástrojích
variace
hudební PC programy a jejich výběr

Přesahy do

Přesahy z
Informatika
6. ročník
Práce s programy

Realizace při vlastním hudebním projevu žáka, při přípravě a relizaci hudebních
improvizací vokálních, instrumentálních, digitálních a tanečních. Zaměřeno na
technické možnosti a jejich omezení, na uplatnění a výběr výrazových
prostředků a jejich kombinací.
Notový zápis

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Notový zápis
žák:
- orientuje se v základních druzích not a pomlk, jejich rytmických hodnotách a rozezná základní
hudební klíče-houslový a basový, hudební posuvky
- dokáže zapsat jednotlivé tóny stupnice C - dur a pojmenovat je
- určí základní akord ve stupnici (toniku)

Průřezová témata

Základní druhy not
Rytmická hodnota
Hudební klíče
Hudební posuvky
Stupnice
Akord
Partitura

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Realizace při získávání informací o hudební nauce, při samostané práci v
nácviku notového zápisu, při jeho prezentování. Zaměřeno na cvičení
pozornosti, soustředění a zapamatování, dovednosti pro učení.

Přesahy z
Informatika
6. ročník
Práce s programy

Orientace ve znějící hudbě

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Písňová forma(předvětí,závětí)
Opera,opereta,muzikál,hudební revue,melodram
Poslech skladeb dle výběru

Orientace ve znějící hudbě
žák:
- sluchově rozpozná operu, operetu, melodram
- seznámí se s operou A. Dvořáka a B. Smetany

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Realizace při poslechu vybraných skladeb, při prezentacích oblíbených
interpretů nebo zadaných hudebních témat, při vlastním hudebním projevu.
Zaměřeno na cvičení smyslového vnímání, soustředění a pozornosti.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Realizace při poslechu vybraných skladeb, při prezentacích oblíbených
interpretů nebo zadaných hudebních témat, při vlastnícm hudebním projevu.
Zaměřeno na jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti, na
různost etnik a jejich kulturní postavení.

Přesahy do

Přesahy z

Český jazyk a literatura
7. ročník
LV Vlastní názor na dílo

Skladatelé vážné hudby

Očekávané výstupy

Učivo

Antonín Dvořák
Bedřich Smetana
Národní divadlo, Národní obrození

žák:


Skladatelé vážné hudby
žák:
- vysvětlí význam hudebních skladatelů B. Smetany a A. Dvořáka pro vývoj české kultury a z ukázek vybere
nejznámější díla
- seznámí se s histoií Národního divadla a s obdobím Národního obrození

Průřezová témata

Přesahy do

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Výtvarná výchova
Evropa a svět nás zajímá
6. ročník
Realizace při získávání informací o českých skladatelích klasické hudby, při
Kultura a její rozdíly, výtvarná kultura
poslechu hudebních ukázek z jejich tvorby, při rozboru obsahu jejich vybraných
děl. Zaměřeno na lidová slovesnost, tradice a kultura národa.
Jsme Evropané
Realizace při získávání informací o českých skladatelích klasické hudby, při
poslechu hudebních ukázek z jejich tvorby, při rozboru obsahu jejich vybraných
děl. Zaměřeno na lidová slovesnost, tradice a kultura národa.

Přesahy z
Český jazyk a literatura
8. ročník
LV Základní literární směry a jejich představitelé

Hudba v souvislosti s jiným uměním

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Hudba v souvislosti s jiným uměním
žák:
- zařadí hudební ukázky vzhledem k jejich funkci, ke kulturním tradicím a zvyklostem (čs.hymna, pastorely,
koledy)
- seznámí se s tradiční hudbou sousedních států
- připraví si pro spolužáky referát včetně hudební ukázky

Průřezová témata

Vánoční písně,zvyky,koledy
Dramatizace nejznámějších písní a oper

Přesahy do

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Realizace při přípravě a prezentaci na vánoční akademii, při nácviku koled, při
dramatizaci vybraných zvyků a známých skladeb. Zaměřeno na lidovou
slovesnost, tradici a kulturu národa.

Přesahy z
Výtvarné a digitální technologie
6. ročník
Kultura a její rozdíly, výtvarná kultura
Výtvarná výchova
6. ročník
Kultura a její rozdíly, výtvarná kultura
Český jazyk a literatura
8. ročník
LV Základní literární směry a jejich představitelé

Pohybové vyjádření hudby

Očekávané výstupy

Učivo
Hudba a tanec (výrazový tanec, balet)

žák:

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Přesahy do
Tělesná výchova

Přesahy z
Tělesná výchova

Kreativita
Realizace při vlastním tanečním projevu žáka, při nácviku a realizaci školních
akcí - Vánoční akademie, Ples. Zaměřeno na originalitu nápadů, schopnost
dotahovat nápady do reality.
Komunikace
Realizace při vlastním tanečním projevu žáka, při nácviku a realizaci školních
akcí - Vánoční akademie, Ples. Zaměřeno na řeč těla a zvuků, na dovednosti
pro neverbální sdělování.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Realizace při vlastním i skupinovém tanečním projevu žáka, při nácviku a
realizaci školních akcí - Vánoční akademie, Ples. Zaměřeno na komunikaci a
spolupráci v týmu.

6. ročník
Uplatnění získaných pohybových dovedností

6. ročník
Rozvoj tělesné zdatnosti
Tělesná výchova
6. ročník
Uplatnění získaných pohybových dovedností

7. ročník

Mgr. Iva Dubová, 1 týdně, P
Využití hudebních schopností a dovedností

Očekávané výstupy
žák:


Využití hudebních schopností a dovedností
žák:
- využívá své hudební schopnosti a dovednosti ve hře na hudební nástroj či zpěvu při hudebních aktivitách

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Realizace při hodnocení pěveckých a tanečních vystoupení, při přípravě
realizaci soutěží v rámci třídy. Zaměřeno na analýzy vlastních i cizích postojů a
hodnot a jejich projevů.
Rozvoj schopností poznávání
Realizace při vlastním hudebním projevu žáka, při přípravě a realizaci
prezentací, při hudebních improvizací vokálních, instrumentálních, digitálních a
tanečních. Při přípravě a realizaci Vánoční akademie a plesu školy, při hrách a
hudebních kvízech. Zaměřeno na cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění, dovednost zapamatování.
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace při vlastním hudebním projevu žáka, při přípravě a realizaci
prezentací, při hudebních improvizací vokálních, instrumentálních, digitálních a
tanečních. Při přípravě a realizaci Vánoční akademie a plesu školy, při hrách a
hudebních kvízech. Zaměřeno na regulace vlastního jednání a prožívání,
organizace času.
Psychohygiena
Realizace při vlastním hudebním projevu žáka, při přípravě a realizaci
prezentací, při hudebních improvizací vokálních, instrumentálních, digitálních a
tanečních. Při přípravě a realizaci Vánoční akademie a plesu školy, při hrách a
hudebních kvízech. Zaměřeno na dovednosti pro pozitivní naladění mysli a
dobrý vztah k sobě samému.
Kreativita

Učivo
Využití Orffoých nástrojů
Zpěv
Hudební křížovky
Soutěže
Školní vystoupení

Přesahy do

Přesahy z

Realizace při vlastním hudebním projevu žáka, při přípravě a realizaci
prezentací, při hudebních improvizací vokálních, instrumentálních, digitálních a
tanečních. Při přípravě a realizaci Vánoční akademie a plesu školy, při hrách a
hudebních kvízech. Zaměřeno na originalitu nápadů a schopnost projevu,
citlivost.
Komunikace
Realizace při vlastním hudebním projevu žáka, při přípravě a realizaci
prezentací, při hudebních improvizací vokálních, instrumentálních, digitálních a
tanečních. Při přípravě a realizaci Vánoční akademie a plesu školy, při hrách a
hudebních kvízech. Zaměřeno na řeč těla a zvuků, na cvičení empatického a
aktivního naslouchání.
Pěvecké dovednosti

Očekávané výstupy
žák:


Pěvecké dovednosti
žák:
- dle svých možností dodržuje daná pravidla sborového zpěvu
- zazpívá lidovou píseň, umělou píseň a kánon

Průřezová témata

Učivo
lidová píseň
polyfonie
kánon
hlasová hygiena

Přesahy do

Přesahy z

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Realizace při vlastním hudebním projevu žáka, při přípravě a hodnocení
prezentací, hudebních improvizací vokálních, instrumentálních, digitálních a
tanečních, při samostané práci získávání informací o lidové a tradiční hudbě.
Zaměřeno na kulturní odlišnosti, toleranci rozdílů a názoru.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Realizace při vlastním hudebním projevu žáka, při přípravě prezentací,
hudebních improvizací vokálních, instrumentálních, digitálních a tanečních.
Zaměřeno na cvičení smyslového vnímání a pozornosti.
Kreativita
Realizace při vlastním hudebním projevu žáka, při přípravě prezentací,
hudebních improvizacích vokálních, instrumentálních, digitálních a tanečních.
Zaměřeno na originalitu nápadů a schopnost projevu, citlivost.
Komunikace
Realizace při vlastním hudebním projevu žáka, při přípravě prezentací,
hudebních improvizacích vokálních, instrumentálních, digitálních a tanečních.
Zaměřeno na řeč zvuků, verbální a neverbální projevy.
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace při vlastním hudebním projevu žáka, při přípravě prezentací,
hudebních improvizací vokálních, instrumentálních, digitálních a tanečních.
Zaměřeno na cvičení sebekontroly a sebeovládání.
Tvorba doprovodu

Očekávané výstupy

Učivo

Tvorba jednoduchého doprovodu na slova básní

žák:


Tvorba doprovodu
žák:
- vytváří jednoduché hudební improvizace a doprovody

Tvorba jednoduché melodie na hudební nástroj nebo s pomocí PC programů

Průřezová témata

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Český jazyk a literatura
Rozvoj schopností poznávání
7. ročník
Realizace při vlastním hudebním projevu žáka, při přípravě a realizaci
LV Různé ztvárnění téhož námětu
hudebních improvizací vokálních, instrumentálních, digitálních a tanečních.
Zaměřeno na cvičení smyslového vnímání a pozornosti a soustředění.
Kreativita
Realizace při vlastním hudebním projevu žáka, při přípravě a realizaci
hudebních improvizací vokálních, instrumentálních, digitálních a tanečních.
Zaměřeno na cvičení smyslového vnímání a pozornosti a soustředění.
Komunikace
Realizace při vlastním hudebním projevu žáka, při přípravě a realizaci
hudebních improvizací vokálních, instrumentálních, digitálních a tanečních.
Zaměřeno na cvičení smyslového vnímání a pozornosti a soustředění.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení
Realizace při samostané nebo skupinové práci - skládání hudby na slova podle
literární předlohy nebo vlastní tvorby. Zaměřeno na tvorbu mediálního sdělení
pro školní nebo třídní vystoupení.

Přesahy z
Informatika
6. ročník
Práce s programy

Notový zápis

Očekávané výstupy
žák:


Notový zápis
žák:
- vybere a přiřadí noty do základních taktů

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Realizace při získávání informací o hudební nauce, při samostané práci v
nácviku notového zápisu, při jeho prezentování. Zaměřeno na cvičení
pozornosti, soustředění a zapamatování, dovednosti pro učení.
Komunikace
Realizace při získávání informací o hudební nauce, při samostané práci v
nácviku notového zápisu, při jeho prezentování. Zaměřeno na řeč těla, zvuků,
prostředí,cvičení aktivního naslouchání.

Učivo
Takt
Taktování

Přesahy do
Tělesná výchova
7. ročník
Uplatnění získaných pohybových dovedností

Přesahy z
Informatika
6. ročník
Práce s programy

Pohybové vyjádření hudby

Očekávané výstupy
žák:


Pohybové vyjádření hudby
žák:

Učivo
Tanec
Pantomina
Taneční kroky - polka, valčík, samba, waltz

- pohybem doprovodí hudbu

Průřezová témata

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
Realizace při vlastním tanečním projevu žáka, při nácviku a realizaci školních
akcí - Vánoční akademie, Ples. Zaměřeno na originalitu nápadů, schopnost
dotahovat nápady do reality.
Komunikace
Realizace při vlastním tanečním projevu žáka, při nácviku a realizaci školních
akcí - Vánoční akademie, Ples. Zaměřeno na řeč těla a zvuků, na dovednosti
pro neverbální sdělování.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Realizace při vlastním i skupinovém tanečním projevu žáka, při nácviku a
realizaci školních akcí - Vánoční akademie, Ples. Zaměřeno na komunikaci a
spolupráci v týmu.

Přesahy z
Tělesná výchova
7. ročník
Uplatnění získaných pohybových dovedností

Orientace ve znějící hudbě

Očekávané výstupy
žák:


Učivo
Fuga- J.S.Bach - instromentální a vokální polyfonie
Sonáta
Symfonie
Symfonická báseň
Koncert
Kantáta
Oratorium
Muzikál

Orientace ve znějící hudbě
žák:
- rozliší základní hudební formy

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Realizace při poslechu vybraných ukázek, při prezentacích oblíbených
interpretů nebo zadaných hudebních témat, při vyhledávání informací z
hudební nauky. Zaměřeno na cvičení smyslového vnímání, soustředění a
pozornosti.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Realizace při poslechu vybraných ukázek, při prezentacích oblíbených
interpretů nebo zadaných hudebních témat, při vyhledávání informací z
hudební nauky. Zaměřeno na cvičení smyslového vnímání, soustředění a
pozornosti.
Skladatelé vážné hudby

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
A. Dvořák



Skladatelé vážné hudby
žák:
- pozná hlavní hudební díla českých hudebních skladatelů: A. Dvořáka, B. Smetany
- seznámení se sběrateli lidových písní: L.Janáčkem, B. Martinů

Průřezová témata

B. Smetana
skladatel a interpret
sběratelé lidových písní - L. Janáček
Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Realizace při získávání informací o českých skladatelích klasické hudby, při
poslechu hudebních ukázek z jejich tvorby, při rozboru obsahu jejich vybraných
děl. Zaměřeno na lidová slovesnost, tradice a kultura národa.
Jsme Evropané
Realizace při získávání informací o českých skladatelích klasické hudby, při
poslechu hudebních ukázek z jejich tvorby, při rozboru obsahu jejich vybraných
děl. Zaměřeno na kořeny a zdroje lidské civilizace.
Hudba v souvislosti s jiným uměním

Očekávané výstupy
žák:


Hudba v souvislosti s jiným uměním
žák:
- vysvětlí, kde všude se s hudbou může setkat

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Psychohygiena
Realizace při rozboru vybraných hudebních a filmových ukázek, při následné
diskuzi o vlivu hudby na chování a jednání člověka nebo sociálních skupin v
souvislosti s patologickými jevy. Zaměřeno na sociální dovednosti pro
předcházení stresům.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Vnímání autora mediálních sdělení
Realizace při poslechu a rozboru vybraných hudebních a filmových ukázek, při
vlastní tvorbě. Zaměřeno na identifikování postojů a názorů autora v
mediovaném sdělení, výběr a kombinaci obrazů a zvuků z hlediska záměru a
hodnoty

Učivo
Hudba jako kulisa
Hudba a drogy

Přesahy do

Přesahy z
Výtvarná výchova
7. ročník
Kultura a její rozdíly, výtvarná kultura
Výtvarné a digitální technologie
7. ročník
Kultura a její rozdíly, výtvarná kultura

8. ročník

Mgr. Iva Dubová, 1 týdně, P
Využití hudebních schopností a dovedností

Očekávané výstupy
žák:


Využití hudebních schopností a dovedností
žák:
- využívá své hudební schopnosti a dovednosti ve hře na hudební nástroj či zpěvu při hudebních aktivitách

Učivo
využití Orffových hudebních nástrojů
hudební křížovky
soutěže
příležitostná hra žáků hrajících na hudební nástroje (dle možností třídy)

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Realizace při hodnocení pěveckých a tanečních vystoupení, při přípravě
realizaci soutěží v rámci třídy. Zaměřeno na analýzy vlastních i cizích postojů,
hodnot a jejich projevů.
Rozvoj schopností poznávání
Realizace při vlastním hudebním projevu žáka, při přípravě a realizaci
prezentací, při hudebních improvizací vokálních, instrumentálních, digitálních a
tanečních. Při přípravě a realizaci Vánoční akademie a plesu školy, při hrách a
hudebních kvízech. Zaměřeno na cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění, dovednost zapamatování.
Psychohygiena
Realizace při vlastním hudebním projevu žáka, při přípravě a realizaci
prezentací, při hudebních improvizací vokálních, instrumentálních, digitálních a
tanečních. Při přípravě a realizaci Vánoční akademie a plesu školy, při hrách a
hudebních kvízech. Zaměřeno na dovednosti pro pozitivní naladění mysli a
dobrý vztah k sobě samému.
Kreativita
Realizace při vlastním hudebním projevu žáka, při přípravě a realizaci
prezentací, při hudebních improvizací vokálních, instrumentálních, digitálních a
tanečních. Při přípravě a realizaci Vánoční akademie a plesu školy, při hrách a
hudebních kvízech. Zaměřeno na originalitu nápadů a schopnost projevu,
citlivost.
Komunikace
Realizace při vlastním hudebním projevu žáka, při přípravě a realizaci
prezentací, při hudebních improvizací vokálních, instrumentálních, digitálních a
tanečních. Při přípravě a realizaci Vánoční akademie a plesu školy, při hrách a
hudebních kvízech. Zaměřeno na řeč těla a zvuků, na cvičení empatického a
aktivního naslouchání.
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace při vlastním hudebním projevu žáka, při přípravě a realizaci
prezentací, při hudebních improvizací vokálních, instrumentálních, digitálních a
tanečních. Při přípravě a realizaci Vánoční akademie a plesu školy, při hrách a
hudebních kvízech. Zaměřeno na regulace vlastního jednání a prožívání,
organizace času.
Pěvecké dovednosti

Očekávané výstupy
žák:


Pěvecké dovednosti
žák:
- uplatní své pěvecké dispozice a návyky a zároveň dovede naslouchat druhým při společném zpěvu

Průřezová témata
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Realizace při vlastním hudebním projevu žáka, při přípravě a hodnocení
prezentací, hudebních improvizací vokálních, instrumentálních, digitálních a

Učivo
Trampská píseň
Umělé písně-rozšíření

Přesahy do

Přesahy z

tanečních, při samostané práci získávání informací vzniku a působení umělé a
trampské písně. Zaměřeno na kulturní odlišnosti, toleranci rozdílů a názoru.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace při vlastním hudebním projevu žáka, při přípravě prezentací,
hudebních improvizací vokálních, instrumentálních, digitálních a tanečních.
Zaměřeno na cvičení sebekontroly a sebeovládání.
Kreativita
Realizace při vlastním hudebním projevu žáka, při přípravě prezentací,
hudebních improvizacích vokálních, instrumentálních, digitálních a tanečních.
Zaměřeno na originalitu nápadů a schopnost projevu, citlivost.
Rozvoj schopností poznávání
Realizace při vlastním hudebním projevu žáka, při přípravě prezentací,
hudebních improvizací vokálních, instrumentálních, digitálních a tanečních, .
Zaměřeno na cvičení smyslového vnímání a pozornosti.
Tvorba doprovodu

Očekávané výstupy

Učivo
Moderní hudební nástroje a PC hudební programy

žák:


Tvorba doprovodu
žák:
- vytváří jednoduché hudební improvizace a doprovody podle možností dle notového zápisu nebo v doprovodu
PC hudebního programu

Průřezová témata

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Realizace při vlastním hudebním projevu žáka, při přípravě a realizaci
hudebních improvizací vokálních, instrumentálních, digitálních a tanečních.
Zaměřeno na cvičení smyslového vnímání a pozornosti a soustředění.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení
Realizace při vlastním hudebním projevu žáka, při přípravě a realizaci
hudebních improvizací vokálních, instrumentálních, digitálních a tanečních.
Zaměřeno na technologické možnosti a jejich omezení.

Přesahy z
Informatika
6. ročník
Práce s programy

Notový zápis

Očekávané výstupy
žák:


Notový zápis
žák:
- objasní hudební značky používané v notovém zápise, význam nejpoužívanějšího hudebního názvosloví

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání

Učivo
Kytarové značky
Stupnice
Tonina
Hudební značky
Nejpoužívanější hudební názvosloví

Přesahy do

Přesahy z
Informatika
6. ročník
Práce s programy

Realizace při získávání informací o hudební nauce, při samostané práci v
nácviku notového zápisu, při jeho prezentování. Zaměřeno na cvičení
pozornosti, soustředění a zapamatování, dovednosti pro učení.
Pohybové vyjádření hudby

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
Základy country tanců



Pohybové vyjádření hudby
žák:
- dle svých schopností se orientuje v prostoru, zapamatuje si pohyby a taneční kroky

Průřezová témata

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
Realizace při vlastním tanečním projevu žáka, při nácviku a realizaci školních
akcí - Ples. Zaměřeno na originalitu nápadů, schopnost dotahovat nápady do
reality.
Komunikace
Realizace při vlastním tanečním projevu žáka, při nácviku a realizaci školních
akcí - Ples. Zaměřeno na řeč těla a zvuků, na dovednosti pro neverbální
sdělování.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Realizace při vlastním tanečním projevu žáka, při nácviku a realizaci školních
akcí - Ples. Zaměřeno na tradice a kulturu národů.

Přesahy z
Tělesná výchova
8. ročník
Uplatnění získaných pohybových dovedností

Orientace ve znějící hudbě

Očekávané výstupy
žák:


Orientace ve znějící hudbě
žák:
- rozliší hudbu do artificiální a nonartificiální oblasti a je schiopen uvést příklady

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Realizace při poslechu vybraných ukázek, při prezentacích oblíbených
interpretů nebo zadaných hudebních témat, při vyhledávání informací z
hudební nauky. Zaměřeno na cvičení smyslového vnímání, soustředění a
pozornosti.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Realizace při poslechu vybraných ukázek, při prezentacích oblíbených
interpretů nebo zadaných hudebních témat, při vyhledávání informací z
hudební nauky. Zaměřeno na cvičení smyslového vnímání, soustředění a
pozornosti.

Učivo
Artificialní a nonartificialní hudba
Jazz,swing,rock
Poslech skladeb dle výběru

Přesahy do

Přesahy z

Skladatelé vážné hudby

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Původ hudby
Gotika - hudební dějiny
Renesance - hudební dějiny
Klasicismus - hudební dějiny
Romantismus - hudební dějiny
20.století v hudbě

Skladatelé vážné hudby
žák:
- uvede základní informace o významných světových skladatelích z hudebního období baroka, klasicismu,
romantismu a hudby 20. století
- pozná nejznámější skladby L. Janáčka

Průřezová témata
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Realizace při získávání informací o českých a světových skladatelích klasické a
moderní hudby, při poslechu hudebních ukázek z jejich tvorby, při rozboru
obsahu jejich vybraných děl. Zaměřeno na lidovou slovesnost, tradice a kulturu
národa.
Jsme Evropané
Realizace při získávání informací o českých a světových skladatelích klasické a
moderní hudby, při poslechu hudebních ukázek z jejich tvorby, při rozboru
obsahu jejich vybraných děl. Zaměřeno na kořeny a zdroje lidské civilizace.

Přesahy do
Výtvarná výchova
9. ročník
Kultura a její rozdíly
Výtvarné a digitální technologie
9. ročník
Kultura a její rozdíly, výtvarná kultura

Přesahy z
Dějepis
8. ročník
Kultura v 17. a 18. století
Dějepis
7. ročník
Kultura vrcholného středověku
Dějepis
7. ročník
Renesance a humanismus
Dějepis
8. ročník
První polovina 19. století
Dějepis
8. ročník
Habsburská monarchie v 2. polovině 19. století

Hudba v souvislosti s jiným uměním

Očekávané výstupy

Učivo
Alternativní druhy hudby

žák:


Hudba v souvislosti s jiným uměním
žák:
- diskutuje o rozdílech v hudbě
- toleruje hudební názor svých spolužáků a dalších sociálních skupin

Průřezová témata
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Vnímání autora mediálních sdělení
Realizace při poslechu a rozboru vybraných hudebních a filmových ukázek, při
vlastní tvorbě. Zaměřeno na identifikování postojů a názorů autora v
mediovaném sdělení, výběr a kombinaci obrazů a zvuků z hlediska záměru a
hodnoty.

Přesahy do
Výtvarná výchova
9. ročník
Kultura a její rozdíly
Výtvarné a digitální technologie
9. ročník
Kultura a její rozdíly, výtvarná kultura

Výtvarná výchova
Charakteristika předmětu
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU VÝTVARNÁ VÝCHOVA
• Obsahové vymezení
Výtvarná výchova je koncipována z oblasti Umění a kultura a oboru Výtvarná výchova.

Přesahy z
Výtvarné a digitální technologie
8. ročník
Kultura a její rozdíly, výtvarná kultura
Výtvarná výchova
8. ročník
Kultura a její rozdíly, výtvarná kultura

Umění jako takové vyrůstá ze vztahů mezi lidmi. Sebepoznání, sebezařazení a sebevyjádření, uvědomování si sebe sama v rozměrech lidské existence se stále více stává východiskem pro hledání obecnějšího rozměru v kontextu doby a
kultury. Vede k aktivnímu dialogu mezi lidmi a v celé pluralitě dění okolo a v tomto rozdílném vidění nás a problémů, které naše žití přináší, hledá svůj vlastní smysl a staví na nich své postupy. Mezi těmito postupy se nám vynořuje
hlavně aktivní dialog, jenž vede k pluralitnímu vnímání světa. To ovlivňuje citový a intelektuální život dítěte a je možné jej brát i jako objevování dalších možností v individuálních postojích každého, které jsou důležité pro život. Výtvarná
výchova staví žáky do centra interpretace výtvarného projevu a zajišťuje, aby žáci sami aktivně nacházeli nové interpretace a svojí vlastní pozici a postoje v diskurzu doby.
Výtvarná výchova napomáhá k autentickému formulování a obhajování vlastních názorů a citlivému vnímání názorů druhých. Tím přispívá k výchově sebevědomé i sebekritické osobnosti, k výchově tolerance, sounáležitosti, k přijímání i
rozvíjení lidské duchovní kultury. Odkrýváním skrytých podob skutečnosti a jejich výtvarně tvořivým vyjadřováním rozvíjí výtvarná výchova specifickou i obecnou představivost, fantazii a kreativitu.
Vzájemný vztah mezi rozvíjením výtvarného projevu a zprostředkováním kulturních hodnot určuje dynamiku a rozpětí předmětu v jeho individuální a sociální dimenzi. Žáci jsou vedeni k chápání vztahu vlastní tvorby a výtvarného
vyjádření, k samostatné tvořivosti, k výtvarné komunikaci
Základním rysem koncepce předmětu je propojování smyslových, citových a myšlenkových složek psychiky žáka se schopností hlubokého prožívání a osobitého vyjadřování jevů a vztahů v mnohotvárném vnějším i vnitřním světě.

Výtvarná výchova je založena na dvou základních fenoménech :
-výtvarném projevu, který jako svébytná činnost a univerzální řeč tvoří neopominutelnou součást
ontogeneze lidského jedince i fylogeneze lidského rodu
-na výtvarné kultuře, která od počátků stále výrazněji prostupuje všechny vrstvy a součásti lidské
kultury. Její součástí je i galerijní animace a návštšvy galerií a jiných kulturně historických prvků.
Výtvarná výchova se skládá ze tří částí, jež tvoří nedílný celek:
-rozvíjení smyslové citlivosti je rozšiřování schopností co nejdiferencovanějšího rozeznávání jednotlivých vizuálních kvalit v interakci s realitou i s vizuálně obraznými vyjádřeními. jako jsou linie, tvar, objem, barva, objekt. Porovnává je,
vybírá, třídí, uplatňuje je pro vyjádření vlastní zkušenosti. Uspořádává prvky do celků v ploše, prostoru, časovém průběhu, vytváří vztahy, proměny. Zdrojem inspirace jsou pro něj umělecká díla, fotografie, tisk, prostředí, ve kterém žije,
média,
- uplatňování subjektivity je vztahování vlastních prožitků k vizuálně obrazným vyjádřením samostatně vytvořených i přejatých a uvědomování si podílu svých dosavadních životních zkušeností na výsledcích jejich tvorby, vnímání a
interpretace. Vybírá prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, fantazie, osobních zkušeností.
-ověřování komunikačních účinků je utváření a uplatňování komunikačního obsahu vizuálně obrazných vyjádření v pluralitních podmínkách a hledání nových kontextů pro uplatnění samostatně vytvořených i přejatých vizuálně
obrazných vyjádření z repertoáru výtvarného umění i dalších obrazových médií. Prostřednictvím vlastní tvorby se opírá o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy jako možnost své komunikace se světem.
Vzdělávací oblast se prolíná do vzdělávacích oblastí Umění a kultura a přímou návazností na výtvarnou výchovu, kterou rozšiřuje o specifickou oblast poznání našeho života. Dotýká se průřezových témat - osobnostní a sociální výchova : rozvoj schopnosti poznání, kreativita, komunikace, poznávání lidí, hodnoty a postoje, seberegulace a sebeorganizace, sebepoznání a sebepojetí, rozvoj schopnosti poznání , kooperace a kompetice,
řešení problémů a rozhodovací dovednost
- enviromentální výchova: vztah člověka a jeho prostředí,ekosystémy, lidské aktivity a problémy životního prostředí
- multikulturní výchova: kulturní diference, člověk a jeho svět, lidské vztahy, multikulturalita
- výchova k myšlení v globálních souvislostech: Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané
- výchova demokratického občana: občan, občanská společnost a stát
- mediální výchova: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, vnímání autora mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti, práce v realizačním týmu

ČASOVÉ VYMEZENÍ
Předmět je realizován v rozsahu 1. - 2. ročník 1 hodina týdně
3. – 7. ročník 2 hodiny týdně
8. – 9. ročník 1 hodina týdně
ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ
V nižších ročnících žáci rozvíjejí hlavně technickou dovednost, tvůrčí činnosti jsou založeny na experimentování s materiály, s neobvyklými technikami, na záměrech, schopnostech a dovednostech. Učí se poznávat a rozlišovat různé typy
obrazových vyjádření (malba kresba, grafika, ilustrace, skulptura, objekt). Výuka je buď individuální, skupinová nebo ve dvojicích podle obsahu a charakteru práce.
Od šesté třídy je práce organizována na základě samostatných projektů v rámci zadaného tématického celku. Formy a metody práce jsou používány v závislosti na aktuálních potřebách žáků a zadaném tématu a jejich následném
zpracování. Podle jednotlivých námětů se volí tradiční a netradiční techniky a postupy. Cílem je, aby žáci pochopili základní principy umělecké tvorby a výtvarného vyjádření. Inspirace je čerpána ze současného umění, z ostatních
předmětů, prostředí okolo nás, kde žáci objevují nové výtvarné hodnoty, z témat, která jsou aktuální a ovlivňují život žáků. Práce na projektech je buď individuální nebo skupinová. Od sedmé třídy výuka postupně přechází z
projektového vyučování na výuku samostatného řešení problémů.
V průběhu všech ročníků si žáci ověřují komunikační účinky své práce ve veřejném prostoru školy, ve školním časopise. Učí se vysvětlovat, zdůvodňovat, obhajovat svojí práci.
Součástí výuky jsou i návštěvy výstav a muzeí a provádění výtvarných animací a zařazování výtvarných dílen, které jsou součástí muzeí.

==Mezipředmětové vztahy
Informační prostředí, práce s ICT
3. ročník
Vytvoří grafiku pomocí počítačového programu.
5., 7., 8., 9. ročník
Vyhledává informace na internetu. Zpracovává je pomocí počítače. Upravuje digitální fotografie. Tiskne vypracované úlohy.

STRATEGIE, KTERÝMI ROZVÍJÍME KLÍČOVÉ KOMPETENCE

Kompetence k učení
• vybízíme žáky samostatně pozorovat a experimentovat
• učíme žáky tvořivě užívat různých řemeslných technik
• učíme žáky chápat umění jako specifický způsob poznání
• vedeme žáky k pozorování, sledování, nacházení rozdílnosti, podobnosti, shodnosti
• vyžadujeme od žáků zhodnotit svoje pokroky, kriticky posuzovat svoje výsledky, vyvozovat závěry pro využití ve své tvorbě
• zapojujeme žáky do činností vedoucích k postupnému chápání, osvojování a používání výtvarně znakových systémů
Kompetence k řešení problémů
• vedeme žáky aplikovat získané znalosti a dovednosti, ověřovat postupy řešení problému na základě vlastních zkušeností
• dáváme důraz na dokázání kriticky posoudit svou tvorbu a obhájit svá rozhodnutí
• pomáháme žákům učit se hledat zdroje informací
• vybízíme žáky k hledání tvořivého řešení konkrétních lidských problémů prostřednictvím výtvarně výrazových prostředků
• k výuce využíváme laborování, hru a experimentace s výtvarnými prostředky a objevování jejich výrazových možností
Kompetence komunikativní
• vedeme žáky, aby jasně vyjádřili své myšlenky a cíle ve vizuální podobě
• vedeme žáky ke schopnosti užívat jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace
• vedeme žáky chápat učení prostřednictvím vlastní tvorby a opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy, jako možnost své komunikace se světem
• učíme žáky poznávat kulturu národní, regionální, světovou a schopnosti posoudit přínos tohoto poznání pro vlastní práci
• učíme žáky formulovat své osobní pohledy na umění v kontextu uplatnění svého názoru v užité tvorbě
• vyžadujeme od žáků kriticky přemýšlet nad účinností předmětů denního života
• rozvíjíme schopnosti žáků chápat a užívat pojmy, znaky a symboly, které jsou spjaté s oblastí užitého umění

Kompetence sociální a personální
• vedeme žáky chápat umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelnou součást lidské existence
• učíme žáky rozvíjet svůj tvůrčí potenciál, kultivovat projev
• vedeme žáky k utváření si hierarchií hodnot
• vedeme žáky ke spolupráci se spolužáky a pedagogy na vytváření si návyků práce
• napomáháme ke spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech
• vyžadujeme respektování a tolerování odlišných názorů a interpretací
• učíme žáky přijímat odlišnou formu vyjádření jako zdroj obohacení sebe sama
• napomáháme získat pocit sebeuspokojení ze zdařilé práce

Kompetence občanské
• zdůrazňujeme potřebu utvářet si a uplatňovat aktivní vztah ke světu
• vedeme žáky k uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince, K aktivnímu překonávání životních stereotypů a k obohacování svého emocionálního života
• vedeme žáky poznávat zvyky a tradice u nás a v jiných zemích a respektovat je
• podporujeme rozvíjení aktivního vztahu ke světu a k životnímu prostředí
• napomáháme rozvíjení tolerantního vztahu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností
• napomáháme žákům projevovat pozitivní postoj k uměleckým dílům
• učíme žáky zaujímat osobní účastí v procesu tvorby a v chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě
• vedeme žáky k vytváření pocitu osobní zodpovědnosti za kulturní a historické dědictví

Kompetence pracovní
• učíme žáky používat různé materiály a nástroje
• učíme žáky organizovat si vlastní práci
• vedeme žáky přijímat odpovědnost za vlastní práci
• vedeme žáky poznávat pracovní postupy a řemesla
• napomáháme žákům osvojovat si výtvarné a řemeslné dovednosti
• vyžadujeme při práci, aby dodržoval bezpečnost práce a respektoval stanovená pravidla
• napomáháme žákům poznávat smysl a cíl učení
• rozvíjíme u žáků využívání znalosti a zkušenosti jednotlivých řemesel k vlastní přípravě na budoucnost

Specifické hodnocení
Při hodnocení a klasifikaci vycházíme z cílů a obsahu konkrétní úlohy, z předem zadaných kritérií, které se pro jednotlivé samostatné práce a projekty stanovují vždy na začátku práce. Je zadán rozsah práce, způsob řešení, pokud není
předem zadáno individuální řešení u některých projektů a úloh, závazný termín odevzdání práce, způsob prezentace a obhajoby prací – projektů. Žáci řeší práci skupinově nebo individuálně a v závěru své práce projekty prezentují
ostatním. Hodnotí se celková výtvarná úroveň v závislosti na zvoleném námětu, originálnost provedení a řešení, schopnost prezentace práce, včasnost jejího odevzdání, a čistota zpracování. Pokud žák neodevzdá svojí práci v
dohodnutém termínu (nějpozději do následující vyučovací hodiny nebo do termínu, který si dohodl s vyučujícím učitelem), automaticky se snižuje známka o jeden stupeň. V případě, že práci neodevzdá vůbec, je hodnoceno stupněm
nedostatečný. Při dlouhodobé nemoci odevzdá poměrnou část za předem dohodnutých podmínek o rozsahu práce, způsobu obhajoby a termínu odevzdání.
V hodnocení klademe důraz na vlastní výpovědi a sebehodnocení žáků, poskytneme jim možnost „obhájit“ vlastní výtvarně estetický i technický názor a jeho osobité řešení s přihlédnutím k individuálním schopnostem a možnostem
jednotlivých žáků. Ve výtvarných řemeslech a v samostatných pracích, projektech, které jsou založeny na práci s materiálem (objekty, modely, ...), také hodnotíme technickou a řemeslnou stránku prací, citlivost vůči materiálu, formě,
konstrukci a skladbě.
Průřezová témata pokrývaná předmětem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
Psychohygiena

Při samotné výtvarné činnosti dochází k uvolnění napětí a relaxaci.
Kreativita

Individuální realizace při ztvárnění daného tématu.
Komunikace

Realizujeme při rozvoji citlivějšího a hlubšího vnímání okolního prostředí - řeč předmětů, těla, zvuků apod.
Kooperace a kompetice

Rozvoj dovedností pro spolupráci je realizován při plnění skupinových úkolů.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy

Vnímání rozmanitostí jednotlivých ekosystémů.
Vztah člověka k prostředí

Realizujeme využitím recyklovatelného materiálu pro výtvarnou tvorbu.
1. ročník

Hanka Výborná, 1 týdně, P
Výtvarný jazyk - výtvarné dovednosti

Očekávané výstupy
žák:


Výtvarný jazyk - výtvarné dovednosti
Poznává různé druhy výtvarného jazyka
Používá rozdílné prvky výtvarného jazyka v návaznosti na dané téma
Namíchá a používat různé barevné tóny
Rozeznává teplé, studené, světlé, tmavé barvy
Vnímá linii jako živý organismus - lehká, silná, slabá….
Poznává a pojmenovává různé druhy tvarů a používá je podle jejich účelu
Poznává různé přírodní a umělé materiály

Učivo
Linie
Barva
Tvar
Plocha
Objekt
Prvek – rytmus, kontrast,
Detail a celek
Prostor
Emocionální působení barev, linií

Komentář
Jednotlivé prvky jsou zařazovány do výuky na základě tématu, potřeb vyučujícího, možností vyučování. Nejsou plněny všechny za ročník. Jsou uváděny jako možnosti, z kterých lze vybírat. V časovém horizontu prvního a
druhého stupně je však nutné se ve výuce dotknout všech vyjmenovaných prvků výuky.
Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
Vlastní nápady, originalita, fantazie - kresba, malba, prostorová tvorba:
realizujeme při řešení výtvarného problému
Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslů - vnímání barev, tvarů, linií (obrazy, kresby, sošky):realizujeme
při zpracovávání výtvarného problému

Přesahy do

Přesahy z
Anglický jazyk
1. ročník
Řečové dovednosti

Výtvarné techniky - výrazové prostředky

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
Kresba – tužka, tuš, dřívkem..
Malba – pastel, tempera, akvarel, Pomocné grafické techniky



Výtvarné techniky – výrazové prostředky
Poznává a pojmenovává jednotlivé výtvarné výrazové prostředky
Využívá výrazových prostředků
Seznamuje se s rozličnými technikami a nástroji
Hrou poznává a používá přírodní materiály jako neobvyklou možnost vyjádření sebe sama

Textilní tvorba
Prostorová tvorba
Tvarování z papíru
Přírodní materiál a jeho využití

Komentář
Jednotlivé prvky jsou zařazovány do výuky na základě tématu, potřeb vyučujícího, možností vyučování. Nejsou plněny všechny za ročník. Jsou uváděny jako možnosti, z kterých lze vybírat. V časovém horizontu prvního a
druhého stupně je však nutné se ve výuce dotknout všech vyjmenovaných prvků výuky.
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z
Člověk a jeho svět
1. ročník
Místo,kde žijeme
Člověk a jeho svět
1. ročník
Lidské tělo a zdraví
Člověk a jeho svět
1. ročník
Orientace v čase
Člověk a jeho svět
1. ročník
Minulost a současnost

Vizuální sdělení a komunikace

Očekávané výstupy
žák:


Vizuální sdělení a komunikace
Obsah vizuálně obrazného vyjádření zapojuje do komunikace na základě vlastní zkušenosti
Do svého výtvarného projevu vkládá i další komunikační projevy- pohyb, gesto, …

Průřezová témata

Učivo
Projev
Nonverbální komunikace,

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
Řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem: realizujeme při hodnocení
výtvarných prací

Přesahy z
Člověk a jeho svět
1. ročník
Povolání
Český jazyk a literatura
1. ročník
Literární výchova

Výtvarné myšlení

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
Interpretace



Výtvarné myšlení
Podle svých schopností interpretuje vizuálně obrazná vyjádření.

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z
Svět práce
1. ročník
konstrukční činnosti

Znak

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Znak
Poznává základní znaky prostředí, ve kterém žije a ve kterém získává vlastní zkušenost

Průřezová témata

Význam

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
Řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem: realizujeme záměrným
pozorováním okolního prostředí

Přesahy z
Člověk a jeho svět
1. ročník
Povolání

Kultura a její rozdíly

Očekávané výstupy
žák:


Kultura a její rozdíly
Vnímá rozdíly mezi jednotlivými kulturami

Průřezová témata

Učivo
Historie
Lidová kultura

Přesahy do

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Lidová slovesnost, zvyky a tradice - výrobky z tradičních materiálů, s tradiční
tématikou
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Poznávání vlastního kulturního zakotvení - výrobky z tradičních materiálů

Přesahy z
Člověk a jeho svět
1. ročník
Lidé kolem nás

Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení

Očekávané výstupy
žák:


Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení
Ověřuje si komunikační účinky své práce
Vystavuje svojí práci v prostorách školy a tím se podílí se na zlepšení prostředí školy
Učí se vnímat sebe sama jako součást prostoru v daném prostředí

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
Já jako zdroj informací o sobě, moje tělo, psychika: realizujeme vlastní
výtvarnou činností při řešení výtvarného problému

Učivo
Sebevyjádření
Individuální pojímání světa
Člověk – gesto, pohyb, vnímání, zrak, sluch, hmat, čich
Vztah člověk – příroda, minulost, budoucnost, přítomnost
Tělo – pohyb, včlenění, zařazení, umístění v prostoru…
Kreativita
Respektování jiného úhlu pohledu

Přesahy do

Přesahy z

Klíčové kompetence
Kompetence k učení


Vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné metody a strategie
Nachází efektivní způsoby učení.



Operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly
Používá správné odborné názvosloví, znaky a symboly v daném oboru přiměřené věku a individuálním možnostem. Dokáže jejich význam vysvětlit.



Porovnává získané výsledky
Dokáže vyvodit závěry, dokáže přijmout i poskytnout informace, získané výsledky zapisuje.



Výsledky kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
Dokáže vyhodnotit klady a zápory své práce.

Kompetence komunikativní


Naslouchá promluvám druhých lidí, vhodně na ně reaguje
Žák - soustředěně a pozorně naslouchá bez přerušování mluvčího - zapamatuje si slyšené - reaguje nonverbálně na promluvu průběžně - umí sledovat mluvčího očima, otáčí se za mluvčím - umí reprodukovat slyšené

Kompetence sociální a personální


v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
- na žádost umět pomoci, - nebát se hledat pomoc u jiného

Kompetence pracovní


Zachází podle pokynů vyučujícího s nástroji, nářadím a ostatními pomůckami
Zachází podle pokynů vyučujícího s nástroji, nářadím a ostatními pomůckami. Zná a dodržuje zásady správného používání nástrojů, nářadí a pomůcek se kterými byl seznámen a dokáže tyto zásady reprodukovat. Pracuje s těmito
předměty tak, aby nikomu neudělal újmu na zdraví nebo na osobních věcech.

2. ročník

Hanka Výborná, 1 týdně, P
Výtvarný jazyk - výtvarné dovednosti

Očekávané výstupy
žák:


Výtvarný jazyk - výtvarné dovednosti
Poznává různé druhy výtvarného jazyka a pojmenovává je
Pojmenovává jejich vzájemné podobnosti a odlišnosti
Rozeznává teplé, studené, světlé, tmavé barvy, kontrastní barvy
Vnímá linii jako živý organismus - lehká, silná, slabá…
Pojmenovává různé druhy tvarů a používá je podle jejich účelu
Poznává různé přírodní a umělé materiály
Seznamuje se s rozličnými alternativními postupy a materiály

Učivo
Linie
Tvar
Barva
Plocha
Objekt
Prvek – rytmus, kontrast,
Detail a celek
Statické a dynamické vyjádření
Prostor
Emocionální působení barev, linií

Komentář
Jednotlivé prvky jsou zařazovány do výuky na základě tématu, potřeb vyučujícího, možností vyučování. Nejsou plněny všechny za ročník. Jsou uváděny jako možnosti, z kterých lze vybírat. V časovém horizontu prvního a
druhého stupně je však nutné se ve výuce dotknout všech vyjmenovaných prvků výuky.
Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita

Přesahy do

Přesahy z
Člověk a jeho svět
2. ročník
Minulost regionu

Vlastní nápady, originalita, fantazie - kresba, malba, prostorová tvorba:
realizujeme při řešení výtvarného problému
Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslů - vnímání barev, tvarů, linií (obrazy, kresby, sošky):realizujeme
při zpracovávání výtvarného problému

Anglický jazyk
2. ročník
Řečové dovednosti

Výtvarné techniky - výrazové prostředky

Očekávané výstupy
žák:


Výtvarné techniky – výrazové prostředky
Pojmenovává již jemu známé výtvarné výrazové prostředky a poznává nové.
Využívá výrazových prostředků ke své práci
Seznamuje se s rozličnými technikami a nástroji
Hrou poznává a používá přírodní materiály jako neobvyklou možnost vyjádření sebe sama

Učivo
Kresba – tužka, tuš, perem, dřívkem..
Malba – pastel, tempera, akvarel, Pomocné grafické techniky
Textilní tvorba
Prostorová tvorba
Modelování
Tvarování z papíru
Přírodní materiál a jeho využití

Komentář
Jednotlivé prvky jsou zařazovány do výuky na základě tématu, potřeb vyučujícího, možností vyučování. Nejsou plněny všechny za ročník. Jsou uváděny jako možnosti, z kterých lze vybírat. V časovém horizontu prvního a
druhého stupně je však nutné se ve výuce dotknout všech vyjmenovaných prvků výuky.
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z
Člověk a jeho svět
2. ročník
Příbuzenské vztahy
Člověk a jeho svět
2. ročník
Bezpečné chování
Člověk a jeho svět
2. ročník
Proměny v přírodě
Člověk a jeho svět
2. ročník
Minulost regionu
Člověk a jeho svět
2. ročník
Lidské tělo
Člověk a jeho svět
2. ročník
Minulost a současnost

Vizuální sdělení a komunikace

Očekávané výstupy
žák:


Vizuální sdělení a komunikace
Obsah vizuálně obrazného vyjádření zapojuje do komunikace na základě vlastní zkušenosti
Do svého výtvarného projevu vkládá i další komunikační projevy - pohyb, gesto, …

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Učivo
Projev
Nonverbální komunikace

Přesahy do

Přesahy z
Člověk a jeho svět

Komunikace
Řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem: realizujeme při hodnocení
výtvarných prací

2. ročník
Povolání
Člověk a jeho svět
2. ročník
Právo a spravedlnost
Český jazyk a literatura
2. ročník
Literární výchova
Matematika
2. ročník
Rovinné a prostorové útvary

Výtvarné myšlení

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
Interpretace



Výtvarné myšlení
Podle svých schopností interpretuje vizuálně obrazná vyjádření
Odlišnosti porovnává se svými dosavadními zkušenostmi

Znak

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Znak
Poznává základní znaky prostředí, ve kterém žije a ve kterém získává vlastní zkušenost

Průřezová témata

Význam

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
Řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem: realizujeme záměrným
pozorováním okolního prostředí

Přesahy z
Člověk a jeho svět
2. ročník
Místo, kde žijeme
Člověk a jeho svět
2. ročník
Bezpečné chování
Člověk a jeho svět
2. ročník
Orientace v čase
Matematika
2. ročník
Úsečka

Kultura a její rozdíly

Očekávané výstupy
žák:


Kultura a její rozdíly
Zařadí výsledek své práce na základě kolektivní kulturní zkušenosti

Průřezová témata
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Učivo
Historie
Lidová kultura

Přesahy do

Přesahy z

Evropa a svět nás zajímá
Lidová slovesnost, zvyky a tradice - výrobky z tradičních materiálů, s tradiční
tématikou
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Poznávání vlastního kulturního zakotvení - výrobky z tradičních materiálů
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení

Očekávané výstupy
žák:


Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení
Ověřuje si komunikační účinky své práce
Vystavuje svojí práci v prostorách školy a tím se podílí se na zlepšení prostředí školy
Učí se vnímat sebe sama jako součást prostoru v daném prostředí
Výtvarně vnímá a zobrazuje umělé tvary v jejich objemu, prostorovém uspořádání, barevnosti

Průřezová témata

Učivo
Sebevyjádření
Individuální pojímání světa
Člověk – gesto, pohyb, vnímání, zrak, sluch, hmat, čich
Vztah člověk – příroda, minulost, budoucnost, přítomnost
Tělo – pohyb, včlenění, zařazení, umístění v prostoru…
Kreativita
Respektování jiného úhlu pohledu

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
Já jako zdroj informací o sobě, moje tělo, psychika: realizujeme vlastní
výtvarnou činností při řešení výtvarného problému
Klíčové kompetence
Kompetence k učení


Propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevyvy
Využívá zjištěných souvislostí v mezipředmětových vztazích.



Samostatně experimentuje
Při experimentování dodržuje stanovené postupy a BOZP. V případě nejasností se řídí radou učitele.

Kompetence k řešení problémů


Nenechá se odradit případným nezdarem při řešení problémů
Vytrvale hledá jiné úspěšnější možnosti řešení, rozšiřuje si dosavadní vědomosti.

Kompetence komunikativní


Porozumí promluvám druhých lidí, vhodně na ně reaguje
Žák - najde klíčové slovo - formuluje jinak - vysvětlí - reprodukuje přesně, výstižně, věcně



Účinně se zapojuje do diskuse
Žák - umí dodržet komunikační pravidla - nechat mluvit, vyslechnout mluvčího bez přerušování - umí reagovat mimikou, gesty

Kompetence sociální a personální


účině spolupracuje ve skupině - vyslechne názor druhého
- neskáče do řeči - je schopný přijmout kompromis - toleruje názor druhého

Kompetence pracovní


Pracuje podle zadání
Umí vypracovat úkol podle zadání, které je přiměřené věku žáka a jeho individuálním schopnostem.



Neohrožuje svou činností zdraví své ani zdraví ostatních
Umí reprodukovat pravidla BOZP, chápe jejich význem a stanovená pravidla bezpečnosti a ochramy zdraví při práci dodržuje.

3. ročník

Hanka Výborná, 2 týdně, P
Výtvarný jazyk - výtvarné dovednosti

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Výtvarný jazyk - výtvarné dovednosti
Vnímá a rozlišuje vzájemné vztahy jednotlivých výtvarně výrazových prvků
Záměrně použije různé druhy výtvarného jazyka a pojmenovává je
Míchá a použije různé barevné tóny
Rozezná teplé, studené, světlé, tmavé, kontrastní barvy
Záměrně pracuje se základními vlastnostmi barev – studená, teplá, světlá, tmavá.
Vnímá linii jako živý organismus - lehká, silná, slabá…. a používá je k vlastnímu vizuálnímu vyjádření, poznává a
zkouší výrazové vlastnosti různých druhů linie
Pojmenuje různé druhy tvarů
Pozná různé přírodní a umělé materiály
Seznamuje se s rozličnými alternativními postupy a materiály
Rozpozná a popíše rozdíl mezi plochou a prostorem, detailem a celkem….

Linie
Barva – teplé, studené
Tvar
Plocha
Objekt
Dekor
Prvek – rytmus, kompozice, organizace, kontrast, struktura…
Detail a celek
Prostor
Emocionální působení barev, tvarů, prostorů, linií

Komentář
Jednotlivé prvky jsou zařazovány do výuky na základě tématu, potřeb vyučujícího, možností vyučování. Nejsou plněny všechny za ročník. Jsou uváděny jako možnosti, z kterých lze vybírat. V časovém horizontu prvního a
druhého stupně je však nutné se ve výuce dotknout všech vyjmenovaných prvků výuky.
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslů - vnímání barev, tvarů, linií (obrazy, kresby, sošky):realizujeme
při zpracovávání výtvarného problému
Kreativita
Vlastní nápady, originalita, fantazie - kresba, malba, prostorová tvorba:
realizujeme při řešení výtvarného problému
Výtvarné techniky - výrazové prostředky

Očekávané výstupy
žák:


Výtvarné techniky – výrazové prostředky
Pojmenuje jednotlivé výtvarné výrazové prostředky
Využije výrazových prostředků
Seznamuje se s rozličnými neobvyklými technikami a nástroji
Použije vyjadřovací možnosti přírodních materiálů jako neobvyklou možnost vyjádření sebe sama
Pozoruje a analyzuje jednoduché tvary a struktury
Pozná a porovná tvárné možnosti a vlastnosti plastických materiálů

Učivo
Kresba
Malba – pastel, tempera, akvarel, rozmývané techniky Pomocné grafické techniky
Textilní tvorba
Prostorová tvorba
Tvarování z papíru
Užité umění
Alternativní výtvarné techniky
Dekor a dekorativnost
Přírodní materiál a jeho využití

Komentář

Jednotlivé prvky jsou zařazovány do výuky na základě tématu, potřeb vyučujícího, možností vyučování. Nejsou plněny všechny za ročník. Jsou uváděny jako možnosti, z kterých lze vybírat. V časovém horizontu prvního a
druhého stupně je však nutné se ve výuce dotknout všech vyjmenovaných prvků výuky.
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z
Člověk a jeho svět
3. ročník
Bezpečné chování
Člověk a jeho svět
3. ročník
Proměny v přírodě
Člověk a jeho svět
3. ročník
Orientace v čase
Člověk a jeho svět
3. ročník
Lidské tělo
Člověk a jeho svět
3. ročník
Dopravní bezpečnost

Vizuální sdělení a komunikace

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Projev
Nonverbální komunikace

Vizuální sdělení a komunikace
Obsah vizuálně obrazného vyjádření zapojuje do komunikace na základě vlastní zkušenosti
Do svého výtvarného projevu vkládá i další komunikační projevy - pohyb, gesto, …
Vede dialog, vyjadřuje se k tvorbě své i druhých

Průřezová témata

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
Řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem: realizujeme při hodnocení
výtvarných prací, vyjádřování pocitů z tvorby vlastní i cizí

Přesahy z
Člověk a jeho svět
3. ročník
Místo kde žijeme
Člověk a jeho svět
3. ročník
Příbuzenské vztahy
Člověk a jeho svět
3. ročník
Minulost a současnost
Český jazyk a literatura
3. ročník
LV - próza, verše, pohádka a ostatní vyprávění

Výtvarné myšlení

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
Interpretace



Výtvarné myšlení
Podle svých schopností interpretuje vizuálně obrazná vyjádření, odlišnosti porovnává se svými dosavadními
zkušenostmi

Znak

Očekávané výstupy
žák:



Symbol
Používá samostatně poznané symboly ve vlastním výtvarném vyjádření
Znak
Pozná základní znaky prostředí, ve kterém žije a ve kterém získává vlastní zkušenost.
Pojmenovává charakteristické znaky, vnější i vnitřní členění tvaru

Průřezová témata

Učivo
Mnohonásobné komplexní vztahy ve znakovém vyjádření
Význam

Přesahy do

Přesahy z
Člověk a jeho svět
3. ročník
Povolání
Člověk a jeho svět
3. ročník
Dopravní bezpečnost

Kultura a její rozdíly, výtvarná kultura

Očekávané výstupy
žák:


Kultura a její rozdíly,výtvarná kultura
Zařadí výsledek své práce na základě kolektivní kulturní zkušenosti
Seznamuje se s vizuálním sdělením v současné i historické výtvarné kultuře

Učivo
Historie
Architektura
Sochařství
Malířství
Grafika
Lidová kultura
Umělci a jejich práce – chápání vizuálního obrazu – sdělení

Komentář
Jednotlivé prvky jsou zařazovány do výuky na základě tématu, potřeb vyučujícího, možností vyučování. Nejsou plněny všechny za ročník. Jsou uváděny jako možnosti, z kterých lze vybírat. V časovém horizontu prvního a
druhého stupně je však nutné se ve výuce dotknout všech vyjmenovaných prvků výuky.
Průřezová témata
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti, respektování
odlišností různých kultur: realizujeme při rozborech výtvarných prací dětí i
uměleckých děl

Přesahy do

Přesahy z
Člověk a jeho svět
3. ročník
Dopravní bezpečnost

Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení

Očekávané výstupy
žák:


Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení
Ověřuje si komunikační účinky své práce
Vystavuje svojí práci v prostorách školy a tím se podílí se na zlepšení prostředí školy
Vysvětlí své výtvarné pojetí vlastní práce
Vnímá sebe sama jako součást prostoru v daném prostředí
Používá možnosti vizuálního sdělení
Sleduje, zaznamenává děje uvnitř vlastního těla

Učivo
Výstava a její propagace
Reflexe
Sebevyjádření
Individuální pojímání světa
Člověk – gesto, pohyb, vnímání, zrak, sluch, hmat, čich
Vztah člověk – příroda, minulost, budoucnost, přítomnost
Tělo – pohyb, včlenění, zařazení, umístění v prostoru…
Vyjádření pocitů a postojů

Přepisuje smyslové podněty na základě vlastního poznání, zkušenosti, kreativity…
Poznává a postupně si vytváří estetický a enviromentální vztah k přírodě
Výtvarně vnímá a zobrazuje stavbu lidské postavy, hlavy, vyjadřuje pohyb, emoční aspekty
Zdůvodní a obhájí výtvarné pojetí, vede dialog, vyjadřuje se k tvorbě své a druhých,

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
Já jako zdroj informací o sobě, moje tělo, psychika: realizujeme vlastní
výtvarnou činností při řešení výtvarného problému

Mluvené a psané slovo
Kreativita
Zážitek
Prožitek
Objev
Poznání
Empatie
Proměna
Hledání
Vnímání
Respektování jiného úhlu pohledu

Přesahy do

Přesahy z
Člověk a jeho svět
3. ročník
Právo a spravedlnost

Klíčové kompetence
Kompetence k učení


Posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení
S pomocí dospělých hledá a nalézá příčiny neúspěchu, problému a potíží. S pomocí dopspělých a spolužáků se je snaží odstranit. Umí se zhodnotit a vyjádřit konkrétně pozitiva i negativa své práce.

Kompetence k řešení problémů


Osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací
Přenáší získaná dovednosti na podobné situace.

Kompetence komunikativní


Formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu Žák - vyjadřuje se bez věcných chyb lexikálně i sémanticky správně - logicky zdůvodňuje, správně argumentuje - vyjadřuje se písemně bez věcných i pravopisných chyb - logicky zdůvodňuje své závěry a názory - správně
argumentuje

Kompetence sociální a personální


přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy
- pochopení odlišnosti názorů -vnímání odlišnosti jako pozitivum

Kompetence občanské


Projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům a a historickému dědictví
-učí se chovat při státní hymně,seznamuje se státními symboly -zacházet s knihou, -poslouchat hudební skladbu/popsat co slyší-pocity/ -vnímat krásu obrazu/popsat co vidí/ -rozvíjí svůj talent na své úrovni -zapojuje se do akcí
pořádaných školou/soutěže,výstavy,péče o třídu/ -uvědomuje si příslušnost ke své škole i ke svému regionu -učí se je mít rád -vnímá krásu mateřského jazyka -učí se správně mluvit

Kompetence pracovní


Využívá a dodržuje stanovené postupy práce
Při práci se řídí stanoveným postupem, jehož zadání odpovídá věkovým zvlátnostem žáka.



Navrhuje vlastní postupy práce
Na základě znalostí a zkušeností navrhuje vlastní postupy práce.Na základě stanoveného cíle dokáže správně stanovit jednotlivé body postupu práce, pro splnění úkolu vybírá správný materiál a pracovní pomůcky.

4. ročník

Mgr. Marcela Buchtová, 2 týdně, P

Výtvarný jazyk - výtvarné dovednosti

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Výtvarný jazyk - výtvarné dovednosti
Vnímá a rozlišuje vzájemné vztahy jednotlivých výtvarně výrazových prvků
Záměrně používá různé druhy výtvarného jazyka a pojmenovává je a pojmenovává jejich vzájemné podobnosti a
odlišnosti
Seznamuje a používá rozdílné prvky výtvarného jazyka v návaznosti na dané téma
Míchá a používá různé barevné tóny , člení, rozkládá přírodní tvary v prostoru a v ploše
Využívá výrazové možnosti barev
Barvou vyjadřuje určitou náladu, situaci, děj, a to přiměřeným počtem a velikostí obrazových prvků
Rozeznává teplé, studené, světlé, tmavé, kontrastní,
Samostatně rozvíjí estetické vnímání barev, volně je výtvarně vyjadřuje při hře s barvou a při zobrazování na
ploše
Samostatně experimentuje, zkouší a ověřuje si výrazové vlastnosti linie na základě zrakové zkušenosti a
představivosti
Využívá tvůrčím způsobem různých druhů kreslené, případně vyrývané a lepené linie a vše samostatně využívá
při zobrazování motivů a námětů na základě poznání, představy a fantazie
Pojmenovává různé druhy tvarů a používá je podle jejich účelu
Seznamuje se s rozličnými alternativními postupy a materiály a ve své práci je tvůrčím způsobem používá
Originálním způsobem kombinuje linie tvar, objem, barvu, texturu, objekty
Jednotlivé obrazové prvky spojuje do složitějších kompozičních vztahů
Experimentuje, a volně nakládá s principy dekorativní tvorby, rytmy prvků, harmonie barev ve vztahu tvaru,
matriálu a funkce, volně parafrázuje rozličná dekorativní řešení,
Navrhne vlastní řešení daného tématu

Linie
Barva – teplé, studené, lomené…
Tvar
Plocha
Objekt
Dekor
Prvek – rytmus, kompozice, organizace, kontrast, struktura…
Detail a celek
Prostor
Emocionální působení barev, tvarů, prostorů, linií

Komentář
Jednotlivé prvky jsou zařazovány do výuky na základě tématu, potřeb vyučujícího, možností vyučování. Nejsou plněny všechny za ročník. Jsou uváděny jako možnosti, z kterých lze vybírat. V časovém horizontu prvního a
druhého stupně je však nutné se ve výuce dotknout všech vyjmenovaných prvků výuky.
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
- cvičení smyslového vnímání - pozorování, vnímání (popis, napodobení
výtvarného díla)
Kreativita
- uplatňování nápadů ve své tvorbě
Výtvarné techniky - výrazové prostředky

Očekávané výstupy
žák:


Výtvarné techniky – výrazové prostředky
Pojmenovává jednotlivé výtvarné výrazové prostředky
Používá rozdílné prvky výtvarných technik v návaznosti na dané téma
Používá zcela osobitě rozličné výtvarné techniky, postupy a nástroje
Pozoruje a analyzuje tvary a struktury, používá výslednou analýzu v grafickém vyjádření

Učivo
Kresba
Malba – pastel, tempera, akvarel, rozmývané techniky
Pomocné grafické techniky
Textilní tvorba
Prostorová tvorba
Tvarování z papíru
Užité umění

Hledá nové možnosti alternativního vyjádření tématu
Poznává tvárné možnosti a vlastnosti plastických materiálů a tvořivě je využívá ve své práci

Počítače a jejich možnosti - Média
Alternativní výtvarné techniky
Dekor a dekorativnost
Přírodní materiál a jeho využití

Komentář
Jednotlivé prvky jsou zařazovány do výuky na základě tématu, potřeb vyučujícího, možností vyučování. Nejsou plněny všechny za ročník. Jsou uváděny jako možnosti, z kterých lze vybírat. V časovém horizontu prvního a
druhého stupně je však nutné se ve výuce dotknout všech vyjmenovaných prvků výuky.
Vizuální sdělení a komunikace

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Projev
Nonverbální komunikace

Vizuální sdělení a komunikace
Obsah vizuálně obrazného vyjádření zapojuje do komunikace na základě vlastní zkušenosti
Do svého výtvarného projevu vkládá i další komunikační projevy - pohyb, gesto, …
Vede dialog, vyjadřuje se k tvorbě své i druhých

Průřezová témata

Přesahy do

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
alternativní techniky, prostorová tvorba

Přesahy z
Český jazyk a literatura
4. ročník
LV - typy uměleckých a neuměleckých textů

Výtvarné myšlení

Očekávané výstupy

Učivo

žák:

Interpretace


Výtvarné myšlení
Podle svých schopností interpretuje vizuálně obrazná vyjádření, odlišnosti porovnává se svými dosavadními
zkušenostmi
Při zobrazení námětu záměrně požívá tvarovou a barevnou nadsázku

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
- vyjádření tématu různými způsoby a technikami
Komunikace
slovní vyjádření - vysvětlení vlastní tvorby
Znak

Očekávané výstupy

Učivo

žák:



Symbol
Používá samostatně poznané symboly ve vlastním výtvarném vyjádření
Znak
Poznává základní znaky prostředí, ve kterém žije a ve kterém získává vlastní zkušenost
Porovnává vlastní interpretaci obrazového znaku s ostatními
Pojmenovává charakteristické znaky, vnější i vnitřní členění tvaru

Průřezová témata

Význam

Přesahy do

Přesahy z

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
- poznávání vlastního kulturního zakotvení - znak, symbol státu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
- cvičení smyslového vnímání - rozdíly mezi symboly a znaky
Kultura a její rozdíly, výtvarná kultura

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Kultura a její rozdíly,výtvarná kultura
Zařadí výsledek své práce na základě kolektivní kulturní zkušenosti
Přes svojí vlastní výtvarnou práci poznává a člení jednotlivé oblasti kultury a umění na základě hlavních znaků
Seznamuje se s vizuálním sdělením v současné i historické výtvarné kultuře

Historie
Architektura
Sochařství
Malířství
Grafika
Lidová kultura
Umělci a jejich práce – chápání vizuálního obrazu – sdělení

Komentář
Jednotlivé prvky jsou zařazovány do výuky na základě tématu, potřeb vyučujícího, možností vyučování. Nejsou plněny všechny za ročník. Jsou uváděny jako možnosti, z kterých lze vybírat. V časovém horizontu prvního a
druhého stupně je však nutné se ve výuce dotknout všech vyjmenovaných prvků výuky.
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
- vyhledání rozdílů ve zpracování stejného tématu různými autory - etnický
původ, odlišnost lidí - kresba, malba, prostorová tvorba - poznávání vlastního
kulturního zakotvení - výrobky z tradičních materiálů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
- respektování cizí tvorby
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
- tvorba plakátu k volbám do školního parlamentu
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
- lidové zvyky a tradice - výrobky z tradičních materiálů, s tradiční tématikou
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení

Očekávané výstupy
žák:


Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení
Ověřuje si komunikační účinky své práce
Vystavuje svojí práci v prostorách školy a tím se podílí na zlepšení prostředí školy
Vysvětlí své výtvarné pojetí vlastní práce
Vnímá sebe sama jako součást prostoru v daném prostředí
Přepisuje smyslové podněty na základě vlastního poznání, zkušenosti, kreativity…
Poznává a postupně si vytváří estetický vztah k přírodě a k trvale udržitelnému životu z hlediska svého okolí
Rozlišuje reálný a duchovní prostor, uplatňuje své fantazijní představy, vědomě volí nástroje a techniky pro
konkrétní výtvarné vyjádření

Učivo
Výstava a její propagace
Reflexe
Sebevyjádření
Individuální pojímání světa
Člověk – gesto, pohyb, vnímání, zrak, sluch, hmat, čich
Vztah člověk – příroda, minulost, budoucnost, přítomnost
Tělo – pohyb, včlenění,
zařazení
umístění v prostoru…

Zdůvodní a obhájí výtvarné pojetí, vede dialog, vyjadřuje se k tvorbě své a druhých, toleruje jejich způsoby
výtvarného vyjádření, porovná vlastní interpretaci s interpretací uznávanou,
inspiruje se jí
Uplatňuje osobitost v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření

Vyjádření pocitů a postojů
Mluvené a psané slovo
Kreativita
Zážitek
Prožitek
Objev
Poznání
Empatie
Proměna
Hledání
Vnímání
Respektování jiného úhlu pohledu

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
- kresba, malba - vyjádření pohybu
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- vztah: člověk – příroda, minulost, budoucnost, přítomnost: alternativní
techniky
5. ročník

Mgr. Marcela Buchtová, 1+1 týdně, P
Výtvarný jazyk - výtvarné dovednosti

Očekávané výstupy
žák:


Výtvarný jazyk - výtvarné dovednosti
Porovnává, vybírá, rozčleňuje vzájemné vztahy jednotlivých výtvarně výrazových prvků
Záměrně použije různé druhy výtvarného jazyka a pojmenovává je a pojmenovává jejich vzájemné podobnosti a
odlišnosti
Tvořivě používá rozdílné prvky výtvarného jazyka v návaznosti na dané téma
Míchá a používá různé barevné tóny, člení je a rozkládá a syntetizuje přírodní tvary v prostoru a v ploše, pozná a
využije výrazové možnosti barev
Rozeznává teplé, studené, světlé, tmavé, kontrastní, lomené barvy, míchá je a používá, samostatně rozvíjí
estetické vnímání barev, volně je výtvarně vyjadřuje při hře s barvou a při zobrazování na ploše
Tvoří složitější plošné kompozice z geometrických tvarů, experimentuje s kompozičními přístupy a principy, člení,
rozkládá a syntetizuje přírodní tvary v prostoru a v ploše
Samostatně experimentuje, zkouší a ověřuje si výrazové vlastnosti linie na základě zrakové zkušenosti a
představivosti, využívá tvůrčím způsobem různých druhů kreslené, případně vyrývané a lepené linie a vše
samostatně využívá při zobrazování motivů a námětů na základě poznání, představy a fantazie
Používá rozličné alternativní postupy a materiály
Originálním způsobem kombinuje linie tvar, objem, barvu, texturu, objekty
Jednotlivé obrazové prvky spojuje do složitějších kompozičních vztahů

Učivo
Linie
Barva – teplé, studené, lomené…
Tvar
Plocha
Objem
Deko
Prvek – rytmus, kompozice, organizace, dynamika, podobnost, kontrast, struktura…
Detail a celek
Harmonie a disharmonie
Statické a dynamické vyjádření
Prostor
Emocionální působení barev, tvarů, prostorů, linií

Barvou vyjadřuje určitou náladu, situaci, děj, a to přiměřeným počtem a velikostí obrazových prvků
Navrhne vlastní řešení daného tématu a hledá nové možnosti alternativního vyjádření tématu

Komentář
Jednotlivé prvky jsou zařazovány do výuky na základě tématu, potřeb vyučujícího, možností vyučování. Nejsou plněny všechny za ročník. Jsou uváděny jako možnosti, z kterých lze vybírat. V časovém horizontu prvního a
druhého stupně je však nutné se ve výuce dotknout všech vyjmenovaných prvků výuky.
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
- cvičení smyslového vnímání - pozorování, vnímání (popis, napodobení
výtvarného díla)
Kreativita
- uplatňování nápadů ve své tvorbě
Výtvarné techniky – výrazové prostředky

Očekávané výstupy
žák:


Výtvarné techniky – výrazové prostředky
Pojmenuje jednotlivé výtvarné výrazové prostředky
Použije rozdílné prvky výtvarných technik v návaznosti na dané téma
Použije zcela osobitě rozličné výtvarné techniky, postupy a nástroje
Pozoruje a analyzuje tvary a struktury, používá výslednou analýzu v grafickém vyjádření
Seznamuje se s možnostmi akční tvorby
Pozná a porovná tvárné možnosti a vlastnosti plastických materiálů a tvořivě je využívá ve své práci, rozvíjí
estetický smysl pro prostorové formy a organizaci prostoru

Učivo
Kresba
Malba – pastel, tempera, akvarel, rozmývané techniky
Grafika
Objektová a Akční tvorba
Textilní tvorba
Prostorová tvorba
Tvarování z papíru
Užité umění
Písmo – vznik a význam –Iniciála
Ilustrace
Počítače a jejich možnosti - Média
Alternativní techniky
Netradiční možnosti osobitého vyjádření
Dekor a dekorativnost
Přírodní materiál a jeho využití

Komentář
Jednotlivé prvky jsou zařazovány do výuky na základě tématu, potřeb vyučujícího, možností vyučování. Nejsou plněny všechny za ročník. Jsou uváděny jako možnosti, z kterých lze vybírat. V časovém horizontu prvního a
druhého stupně je však nutné se ve výuce dotknout všech vyjmenovaných prvků výuky.
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z
Hudební výchova
5. ročník
výrazové prostředky
Anglický jazyk
5. ročník
Poslech s porozuměním

Vizuální sdělení a komunikace

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Projev
Nonverbální komunikace
Dialog

Vizuální sdělení a komunikace
Obsah vizuálně obrazného vyjádření zapojuje do komunikace na základě vlastní zkušenosti
Do svého výtvarného projevu vkládá i další komunikační projevy - pohyb, gesto, …
Vede dialog, vyjadřuje se k tvorbě své i druhých

Průřezová témata

Přesahy do

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
- alternativní techniky, prostorová tvorba

Přesahy z
Český jazyk a literatura
5. ročník
LV - Dojmy z četby a záznam z četby

Výtvarné myšlení

Očekávané výstupy

Učivo

žák:

Interpretace


Výtvarné myšlení
Podle svých schopností interpretuje vizuálně obrazná vyjádření, odlišnosti porovnává se svými dosavadními
zkušenostmi
Při zobrazení námětu záměrně požije tvarovou a barevnou nadsázku

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
- vyjádření tématu různými způsoby a technikami
Komunikace
- slovní vyjádření - vysvětlení vlastní tvorby
Znak

Očekávané výstupy

Učivo

žák:



Symbol
Použije samostatně postupně poznávané symboly ve vlastním výtvarném vyjádření
Znak
Porovná vlastní interpretaci obrazového znaku s ostatními
Pojmenuje charakteristické znaky, vnější i vnitřní členění tvaru, hledá složitější znakovou strukturu sledovaného
Samostatně odhalí interpretační kontext vlastního i přejatého znakového vyjádření, aby byl srozumitelný pro
ostatní, ověřuje si vliv svých činností na okolí

Průřezová témata

Mnohonásobné komplexní vztahy ve znakovém vyjádření
Význam

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
- cvičení smyslového vnímání - rozdíly mezi symboly a znaky
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
- poznávání vlastního kulturního zakotvení - znak, symbol státu
Kultura a její rozdíly, výtvarná kultura

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Kultura a její rozdíly,výtvarná kultura
Zařadí výsledek své práce na základě kolektivní kulturní zkušenosti
Přes svojí vlastní výtvarnou práci poznává a člení jednotlivé oblasti kultury a umění na základě hlavních znaků
Porovná rozdíly výtvarných děl,
Aktivně se zúčastní animací v galeriích

Historie
Architektura
Sochařství
Malířství
Grafika
Estetika
Umělci a jejich práce – chápání vizuálního obrazu – sdělení
Lidová kultura

Komentář
Jednotlivé prvky jsou zařazovány do výuky na základě tématu, potřeb vyučujícího, možností vyučování. Nejsou plněny všechny za ročník. Jsou uváděny jako možnosti, z kterých lze vybírat. V časovém horizontu prvního a
druhého stupně je však nutné se ve výuce dotknout všech vyjmenovaných prvků výuky.
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
- respektování cizí tvorby
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
- vyhledání rozdílů ve zpracování stejného tématu různými autory - etnický
původ, odlišnost lidí - kresba, malba, prostorová tvorba - poznávání vlastního
kulturního zakotvení - výrobky z tradičních materiálů
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
- tvorba plakátu k volbám do školního parlamentu
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
- lidové zvyky a tradice - výrobky z tradičních materiálů, s tradiční tématikou
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení

Očekávané výstupy
žák:


Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení
Ověří si komunikační účinky své práce
Vystaví svojí práci v prostorách školy a tím se podílí na zlepšení prostředí školy
Vysvětlí své výtvarné pojetí vlastní práce
Vnímá sebe sama jako součást prostoru v daném prostředí
Sleduje a zaznamenává děje uvnitř vlastního těla
Přepíše smyslové podněty na základě vlastního poznání, zkušenosti, kreativity…
Poznává a postupně si vytváří estetický vztah k přírodě a k trvale udržitelnému životu z hlediska svého okolí
Zdůvodní a obhájí výtvarné pojetí, vede dialog, vyjadřuje se k tvorbě své a druhých, toleruje jejich způsoby
výtvarného vyjádření, porovná vlastní interpretaci s interpretací uznávanou,
inspiruje se jí

Učivo
Výstava a její propagace
Reflexe
Sebevyjádření
Individuální pojímání světa
Člověk – gesto, pohyb, vnímání, zrak, sluch, hmat, čich
Vztah člověk – příroda, minulost, budoucnost, přítomnost
Tělo – pohyb, včlenění, zařazení,
umístění v prostoru…
Autorství
Projekce
Vyjádření pocitů a postojů
Mluvené a psané slovo
Kreativita
Zážitek

Prožitek
Objev
Poznání
Empatie
Proměna
Hledání
Vnímání
Respektování jiného úhlu pohledu
Makro a mikro svět a jeho vnímání

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
- kresba, malba - vyjádření pohybu
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- vztah: člověk – příroda, minulost, budoucnost, přítomnost: alternativní
techniky
6. ročník

Jana Jirouskova, 2 týdně, P
Výtvarný jazyk - výtvarné dovednosti

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Výtvarný jazyk - výtvarné dovednosti
Používá rozdílné prvky výtvarného jazyka v návaznosti na dané téma, ke zdůraznění obsahu volně používá
barevnou a tvarovou nadsázku
Míchá a používá různé barevné tóny, člení, rozkládá přírodní tvary v prostoru a v ploše, poznává a využívá
výrazové možnosti barev a jejich kombinací ve volné tvorbě a praktickém užití v lineární kompozici, výtvarně
vyjadřuje předměty složitějšího tvaru s důrazem na sumární postižení tvaru, podstatných částí, vazby na okolí
Tvoří složitější plošné i prostorové kompozice z geometrických tvarů, experimentuje, ověřuje a využívá
kompoziční přístupy a principy
Rozeznává teplé, studené, světlé, tmavé, kontrastní, lomené barvy, samostatně rozvíjí estetické vnímání barev,
volně je výtvarně vyjadřuje při hře s barvou a při zobrazování na ploše
Pojmenovává různé druhy tvarů a používá je podle jejich účelu a možností
Originálním způsobem kombinuje linie, tvar, objem, barvu, texturu, objekty, vytváří jejich neobvyklé kombinace
v ploše i prostoru, kresebně a barevně odlišuje popředí a pozadí
Jednotlivé obrazové prvky spojuje do složitějších kompozičních vztahů, kompozici prostoru i plochy zkoumá na
základě vyjádření vztahů mezi prvky, vztahu mezi ději jednotlivých prvků, prostředí, zážitku, a představ
Při své tvořivé práci využívá a vyjadřuje vzájemný vztah a rozmístění obrazových prvků, barvou vyjadřuje určitou
náladu, situaci, děj, a to přiměřeným počtem a velikostí obrazových prvků
Navrhuje vlastní řešení daného tématu a samostatně jej řeší v materiálu
Hledá nové možnosti alternativního vyjádření tématu

Linie
Barva – teplé, studené, lomené…
Tvar
Plocha
Objekt
Prvek – rytmus, kompozice, organizace, dynamika, podobnost, kontrast, struktura…
Detail a celek
Harmonie a disharmonie
Prostor
Emocionální působení barev, tvarů, prostorů, linií
Symbolika barev a linií

Komentář
Jednotlivé prvky jsou zařazovány do výuky na základě tématu, potřeb vyučujícího, možností vyučování. Nejsou plněny všechny za ročník. Jsou uváděny jako možnosti, z kterých lze vybírat. V časovém horizontu prvního a
druhého stupně je však nutné se ve výuce dotknout všech vyjmenovaných prvků výuky.
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
poznávání v. jazyka a jeho zákonitostí, struktury a sdělení jednotlivých jeho
prvků
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
využití a pojmenování jednotlivých prvků v. jazyka
Kreativita
využití a pojmenování jednotlivých prvků v. jazyka
Výtvarné techniky - výrazové prostředky

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Výtvarné techniky – výrazové prostředky
Pojmenovává jednotlivé výtvarné výrazové prostředky
Používá rozdílné prvky výtvarných technik v návaznosti na dané téma
Pozoruje a analyzuje složitější tvary a struktury, používá výslednou analýzu v grafickém vyjádření na základě
představy a fantazie
Poznává a porovnává tvárné možnosti a vlastnosti plastických materiálů a tvořivě je využívá ve své práci
Uspořádává organizaci tvarů – prvků – do prostorových sestav, komponuje a sleduje prostorové účinky
prostorových konstrukcí
Zkoumá, poznává a seznamuje se s písmem, jeho funkcí, stylovostí, vznikem,
Samostatně vyhledává informace o daném tématu, hledá nová a netradiční možné řešení

Kresba
Malba – pastel, tempera, akvarel, rozmývané techniky
Grafika
Objektová a Akční tvorba
Prostorová tvorba
Tvarování z papíru
Písmo – vznik a význam
Ilustrace
Počítače a jejich možnosti – Média garafická a digitální
Alternativní techniky
Netradiční možnosti osobitého vyjádření
Přírodní materiál a jeho využití

Komentář
Jednotlivé prvky jsou zařazovány do výuky na základě tématu, potřeb vyučujícího, možností vyučování. Nejsou plněny všechny za ročník. Jsou uváděny jako možnosti, z kterých lze vybírat. V časovém horizontu prvního a
druhého stupně je však nutné se ve výuce dotknout všech vyjmenovaných prvků výuky.
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
poznávání nových i netradičních v. technik, poznání výtv. jazyka v závislosti na
vnímání účinku v. technik
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
řešení problémů při používaní starých – známých, i nových a netradičních v.
technik
Kreativita
využití starých a nově poznaných v. technik a jejich nové využití v závislosti na
řešení tématu
Vizuální sdělení a komunikace

Očekávané výstupy
žák:


Vizuální sdělení a komunikace
Obsah vizuálně obrazného vyjádření zapojuje do komunikace na základě vlastní zkušenosti
Do svého výtvarného projevu vkládá i další komunikační projevy - pohyb, gesto, …
Vede dialog, vyjadřuje se k tvorbě své i druhých

Průřezová témata

Učivo
Projev
Nonverbální komunikace
Dialog

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Poznávání lidí
poznávání, vnímání lidí a jejich postojů v závislosti na jejich vnímání v. díla, ať
již svého nebo v. díla spolužáka, v. díla historicky vzniklého
Komunikace
respektování v. sdělení, schopnost vysvětlení a prezentace vlastního v. sdělení,
schopnost pochopit a respektovat v. sdělení druhých
Rozvoj schopností poznávání
rozvoj vnímání, řešení problému a jeho analýza, dovednosti poznat v. sdělení
druhých a jejich respektování
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
rozvoj tolerance lidí bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou,
generační příslušnost.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
poznává a učí se analyzovat obsah mediálního sdělení – zpravodajství,
reklama, noviny aj. , analýza m. sdělení,

Český jazyk a literatura
6. ročník
LV Vlastní tvorba
Výchova ke zdraví
6. ročník
Rozvoj osobnosti

Výtvarné myšlení

Očekávané výstupy

Učivo

žák:

Interpretace


Výtvarné myšlení
Podle svých schopností interpretuje vizuálně obrazná vyjádření, odlišnosti porovnává se svými dosavadními
zkušenostmi
Při zobrazení námětu záměrně požívá tvarovou a barevnou nadsázku
Analyzuje výtvarný problém,
Vyhledává zajímavosti spojené s tématem

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
analýza vnímání historického a současného vnímání kulturních hodnot, jejich
vnímání, postoj k hist. a souč. sociálně - kult. a uměleckému odkazu.
Kreativita
využití tvůrčích nápadů jejich realizace, dokončení vlastních nápadů, jejich
změna v závislosti na stavu řešení
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
strukturalizace prvků v. jazyka, v. technik, kulturních a sociálních vlivů, jejich
využití při zpracování vlastní tvorby
Komunikace
komunikace s možností v. vyjádření, hledání řešení, komunikace poznání
kulturních vlivů, řec kulturních vlivů

Přesahy do

Přesahy z
Český jazyk a literatura
6. ročník
LV Vlastní tvorba

Znak

Očekávané výstupy

Učivo

žák:



Symbol
Používá samostatně postupně poznávané symboly ve vlastním výtvarném vyjádření
Znak
Porovnává vlastní interpretaci obrazového znaku s ostatními
Pojmenovává charakteristické znaky, vnější i vnitřní členění tvaru, hledá složitější znakovou strukturu
sledovaného
Samostatně odhaluje interpretační kontext vlastního i přejatého znakového vyjádření, aby byl srozumitelný pro
ostatní
Ověřuje si vliv svých činností na okolí

Mnohonásobné komplexní vztahy ve znakovém vyjádření
Význam
Vyjádření

Kultura a její rozdíly, výtvarná kultura

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Kultura a její rozdíly,výtvarná kultura
Přes svojí vlastní výtvarnou práci poznává a člení jednotlivé oblasti kultury a umění na základě hlavních znaků
Na konkrétních příkladech porovnává různé přístupy ke zvolenému tématu, snaží se odhalit jejich kulturní a
historické kontexty

Historie
Architektura
Sochařství
Malířství
Grafika
Estetika
Lidová umění

Komentář
Jednotlivé prvky jsou zařazovány do výuky na základě tématu, potřeb vyučujícího, možností vyučování. Nejsou plněny všechny za ročník. Jsou uváděny jako možnosti, z kterých lze vybírat. V časovém horizontu prvního a
druhého stupně je však nutné se ve výuce dotknout všech vyjmenovaných prvků výuky.
Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
zasazení své existence do historického kontextu, kt. se nám ukazuje v kulturní
historii
Komunikace
řeč předmětů, vizuálních sdělení a prostředí vytvářeného člověkem v kulturním
kontextu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
poznávání kultur a lidí, jedinečnost kulturního a uměleckého projevu,
poznávání vlastní kultury, porovnání s kulturou jiných
Multikulturalita
kulturní diference jako prostředek vzájemného obohacování
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
příroda a kultura okolo nás, ochrana prostředí v kontextu historie
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
interpretace, hodnocení, již při vyhledávání info. na internetu

Přesahy do
Výchova k občanství
6. ročník
Člověk jako jedinec
Hudební výchova
6. ročník
Hudba v souvislosti s jiným uměním

Přesahy z
Hudební výchova
6. ročník
Pěvecké dovednosti
Hudební výchova
6. ročník
Skladatelé vážné hudby
Dějepis
6. ročník
Pravěk - lovci a sběrači
Dějepis
6. ročník
Nejstarší civilizace
Dějepis
6. ročník
Antická kultura

Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení
Ověřuje si komunikační účinky své práce
Vystavuje svojí práci v prostorách školy a tím se podílí na zlepšení prostředí školy
Vysvětlí své výtvarné pojetí vlastní práce
Obhajuje posuzuje svojí práci v kontextu daného tématu, prostředí a kultury
Vnímá sebe sama jako součást prostoru v daném prostředí a v čase
Sleduje, zaznamenává děje uvnitř vlastního těla
Přepisuje smyslové podněty na základě vlastního poznání, zkušenosti, kreativity…
Uplatňuje osobitost v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření,
Zkoumá rozdílnost možností různých druhů vyjádření, jejich pravdivost, reálnost, zkoumá jejich účinky ve vztahu
k osobním prožitkům a pocitům,
Dokumentuje a sleduje proměny vlastního okolí, ověřuje si vliv svých činností na okolí
Rozlišuje reálný a duchovní prostor, uplatňuje své fantazijní představy, vědomě volí nástroje a techniky pro
konkrétní výtvarné vyjádření
Má vztah k přírodě a k trvale udržitelnému životu z hlediska svého širšího okolí
Zdůvodní a obhájí výtvarné pojetí, vede dialog, vyjadřuje se k tvorbě své a druhých, toleruje jejich způsoby
výtvarného vyjádření, porovná vlastní interpretaci s interpretací uznávanou, inspiruje se jí

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
rozvoj vnímání, řešení problému a jeho analýza, dovednost poznat výtvarné
sdělení druhých a jejich respektování
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
učení se řešit problémy, které se objeví během práce na zadaném projektu,
rozvoj rozhodovacích dovedností, dokončení vlastní práce podle dané vlastní
individuální struktury řešení
Seberegulace a sebeorganizace
organizace vlastního času, učení,samostatná strukturovaná práce na zadaném
projektu, stanovení jednotlivých kroků ke splnění zadaného úkolu, dokončení
úkolu
Kooperace a kompetice
rozvoj individuálních dovedností k plnění zadaného projektu, řešení problému,
rozhodování z hlediska vzniku projektu
Komunikace
schopnost obhájit vlastní práci, schopnost pochopit a respektovat práci
druhých
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Vnímání autora mediálních sdělení

Výstava a její propagace
Adjustace
Reflexe
Sebevyjádření
Individuální pojímání světa
Člověk – gesto, pohyb, vnímání, zrak, sluch, hmat, čich
Vztah člověk – příroda, minulost, budoucnost, přítomnost
Umístění v prostoru…
Autorství
Vyjádření pocitů a postojů
Mluvené a psané slovo
Kreativita
Zážitek
Prožitek
Objev
Poznání
Empatie
Proměna
Hledání
Vnímání
Respektování jiného úhlu pohledu
Makro a mikro svět a jeho vnímání

Přesahy do
Přírodopis
6. ročník
Ekosystém les
Přírodopis
6. ročník
Ekosystém rybník
Český jazyk a literatura
6. ročník
LV Vlastní tvorba
Český jazyk a literatura
6. ročník
LV Vyhledávání informací
Výchova ke zdraví
6. ročník
Rozvoj osobnosti

Přesahy z

já autor, autorská práva, ty autor, chápání struktury m. sdělení, chápání a
analýza m. sdělení
Práce v realizačním týmu
podle zadání projektu, utváření rolí, jejich respektování, schopnost komunikace
v real. týmu
7. ročník

Jana Jirouskova, 2 týdně, P
Výtvarný jazyk - výtvarné dovednosti

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Výtvarný jazyk - výtvarné dovednosti
Používá rozdílné prvky výtvarného jazyka v návaznosti na dané téma, ke zdůraznění obsahu volně používá
barevnou a tvarovou nadsázku
Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů, vědomě zvolí
vhodný podklad
Míchá a používá různé barevné tóny, člení, rozkládá a syntetizuje přírodní tvary v prostoru a v ploše a využívá
výrazové možnosti barev a jejich kombinací ve volné tvorbě a praktickém užití v lineární kompozici, uplatňuje
osobitost v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření
Aplikuje barevnost na vyjádření fyzického nebo psychického stavu v plošné kompozici, s důrazem na expresivně
symbolickou funkci barvy a na základě výrazové funkce barvy a s uplatněním poznaných možností práce s
barvou
Tvořivě používá různé alternativními postupy a materiály
Originálním způsobem kombinuje linie, tvar, objem, barvu, texturu, objekty, vytváří jejich neobvyklé kombinace
v ploše i prostoru, kresebně a barevně odlišuje popředí a pozadí
Výtvarně zobrazuje tvar a funkci symetrických a asymetrických prostorových předmětů
Jednotlivé obrazové prvky spojuje do složitějších kompozičních vztahů, kompozici prostoru i plochy zkoumá na
základě vyjádření vztahů mezi prvky, vztahu mezi ději jednotlivých prvků, prostředí, zážitku, a představ
Při své tvořivé práci využívá a vyjadřuje vzájemný vztah a rozmístění obrazových prvků, barvou vyjadřuje určitou
náladu, situaci, děj, a to přiměřeným počtem a velikostí obrazových prvků
Navrhuje vlastní řešení daného tématu a samostatně jej řeší v materiálu
Hledá nové možnosti alternativního vyjádření tématu

Linie
Barva – teplé, studené, lomené…
Tvar
Plocha
Objekt
Prvek – rytmus, kompozice, organizace, dynamika, podobnost, kontrast, struktura…
Detail a celek
Harmonie a disharmonie
Prostor
Emocionální působení barev, tvarů, prostorů, linií
Symbolika barev a linií

Komentář
Jednotlivé prvky jsou zařazovány do výuky na základě tématu, potřeb vyučujícího, možností vyučování. Nejsou plněny všechny za ročník. Jsou uváděny jako možnosti, z kterých lze vybírat. V časovém horizontu prvního a
druhého stupně je však nutné se ve výuce dotknout všech vyjmenovaných prvků výuky.
Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
poznávání v. jazyka a jeho zákonitostí, struktury a sdělení jednotlivých jeho
prvků
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
využití a pojmenování jednotlivých prvků v. jazyka
Kreativita
využití a pojmenování jednotlivých prvků v. jazyka

Přesahy do

Přesahy z

Výtvarné techniky - výrazové prostředky

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Výtvarné techniky – výrazové prostředky
Pojmenovává jednotlivé výtvarné výrazové prostředky
Používá rozdílné prvky výtvarných technik v návaznosti na dané téma
Experimentuje s jednotlivými obrazotvornými prvky
Pozoruje a analyzuje složitější tvary a struktury, používá výslednou analýzu v grafickém vyjádření na základě
představy a fantazie, na základě poznání jeho funkce
Svobodně pracuje s možnostmi akční tvorby, používá současné technické zobrazovací prostředky
Zkoumá, poznává a seznamuje se s písmem, jeho funkcí, stylovostí, vznikem,
Samostatně vyhledává informace o daném tématu, hledá nová a netradiční možné řešení

Kresba
Malba – pastel, tempera, akvarel, rozmývané techniky
Grafika
Objektová a Akční tvorba
Prostorová tvorba
Tvarování z papíru
Písmo
Ilustrace
Počítače a jejich možnosti - Média garafická a digitální
Objekt
Netradiční možnosti osobitého vyjádření
Přírodní materiál a jeho využití

Komentář
Jednotlivé prvky jsou zařazovány do výuky na základě tématu, potřeb vyučujícího, možností vyučování. Nejsou plněny všechny za ročník. Jsou uváděny jako možnosti, z kterých lze vybírat. V časovém horizontu prvního a
druhého stupně je však nutné se ve výuce dotknout všech vyjmenovaných prvků výuky.
Průřezová témata

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
poznávání nových i netradičních v. technik, poznání výtv. jazyka v závislosti na
vnímání účinku v. technik
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
řešení problémů při používaní starých – známých, i nových a netradičních v.
technik
Kreativita
využití starých a nově poznaných v. technik a jejich nové využití v závislosti na
řešení tématu

Přesahy z
Český jazyk a literatura
9. ročník
LV Vlastní tvorba

Vizuální sdělení a komunikace

Očekávané výstupy
žák:


Vizuální sdělení a komunikace
Obsah vizuálně obrazného vyjádření zapojuje do komunikace na základě vlastní zkušenosti
Do svého výtvarného projevu vkládá i další komunikační projevy - pohyb, gesto, …
Vede dialog, vyjadřuje se k tvorbě své i druhých

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
respektování v. sdělení, schopnost vysvětlení a prezentace vlastního v. sdělení,
schopnost pochopit a respektovat v. sdělení druhých
Poznávání lidí
poznávání, vnímání lidí a jejich postojů v závislosti na jejich vnímání v. díla, ať
již svého nebo v. díla spolužáka, v. díla historicky vzniklého
Mezilidské vztahy
pohled na svět očima druhého

Učivo
Projev
Nonverbální komunikace
Dialog

Přesahy do

Přesahy z
Český jazyk a literatura
9. ročník
LV Vlastní tvorba
Český jazyk a literatura
7. ročník
LV Vlastní tvorba
Anglický jazyk
7. ročník
Poslech s porozuměním

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
komunikace a spolupráce c týmu na zadaném projektu
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
poznává a učí se analyzovat obsah mediálního sdělení – zpravodajství,
reklama, noviny aj. , analýza m. sdělení,
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
rozvoj tolerance lidí bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou,
generační příslušnost.

Anglický jazyk
7. ročník
Mluvení

Výtvarné myšlení

Očekávané výstupy

Učivo

žák:

Interpretace


Výtvarné myšlení
Podle svých schopností interpretuje vizuálně obrazná vyjádření, odlišnosti porovnává se svými dosavadními
zkušenostmi
Při zobrazení námětu záměrně požívá tvarovou a barevnou nadsázku
Analyzuje výtvarný problém,
Vyhledává zajímavosti spojené s tématem

Průřezová témata

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
strukturalizace prvků v. jazyka, v. technik, kulturních a sociálních vlivů, jejich
využití při zpracování vlastní tvorby
Kreativita
využití tvůrčích nápadů jejich realizace, dokončení vlastních nápadů, jejich
změna v závislosti na stavu řešení
Komunikace
komunikace s možností v. vyjádření, hledání řešení, komunikace poznání
kulturních vlivů, řec kulturních vlivů
Hodnoty, postoje, praktická etika
analýza vnímání historického a současného vnímání kulturních hodnot, jejich
vnímání, postoj k hist. a souč. sociálně - kult. a uměleckému odkazu.

Přesahy z
Český jazyk a literatura
9. ročník
LV Vlastní tvorba
Český jazyk a literatura
7. ročník
LV Vlastní tvorba
Český jazyk a literatura
7. ročník
KV Odlišení fakta od názoru

Znak

Očekávané výstupy
žák:



Symbol
Používá samostatně postupně poznávané a jemu známé symboly ve vlastním výtvarném vyjádření
Znak
Porovnává vlastní interpretaci obrazového znaku s ostatními
Pojmenovává charakteristické znaky, vnější i vnitřní členění tvaru, hledá složitější znakovou strukturu
sledovaného
Samostatně odhaluje interpretační kontext vlastního i přejatého znakového vyjádření, aby byl srozumitelný pro
ostatní, ověřuje si vliv svých činností na okolí

Učivo
Mnohonásobné komplexní vztahy ve znakovém vyjádření
Význam

Kultura a její rozdíly, výtvarná kultura

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Kultura a její rozdíly,výtvarná kultura
Přes svojí vlastní výtvarnou práci poznává a člení jednotlivé oblasti kultury a umění na základě hlavních znaků
Na konkrétních příkladech porovnává různé přístupy ke zvolenému tématu, snaží se odhalit jejich kulturní a
historické kontexty
Aktivně se zúčastňuje animací v galeriích

Historie
Architektura
Sochařství
Malířství
Grafika
Estetika
Chápání vizuálního obrazu – sdělení
Lidové umění

Komentář
Jednotlivé prvky jsou zařazovány do výuky na základě tématu, potřeb vyučujícího, možností vyučování. Nejsou plněny všechny za ročník. Jsou uváděny jako možnosti, z kterých lze vybírat. V časovém horizontu prvního a
druhého stupně je však nutné se ve výuce dotknout všech vyjmenovaných prvků výuky.
Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
řeč předmětů, vizuálních sdělení a prostředí vytvářeného člověkem v kulturním
kontextu
Seberegulace a sebeorganizace
zasazení své existence do historického kontextu, kt. se nám ukazuje v kulturní
historii
Hodnoty, postoje, praktická etika
anylýza vlastních a cizích postojů a hodnot, dovednosti rozhodování,
porovnávání, projevy lidí v um. a mimouměleckém vyjadřování
Poznávání lidí
rozvoj pozornosti vůči sosiálně - kulturním odlišnostem
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
poznávání kultur a lidí, jedinečnost kulturního a uměleckého projevu,
poznávání vlastní kultury, porovnání s kulturou jiných
Multikulturalita
kulturní diference jako prostředek vzájemného obohacování
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
příroda a kultura okolo nás, ochrana prostředí v kontextu historie
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
interpretace, hodnocení, již při vyhledávání info. na internetu

Přesahy do
Výchova k občanství
7. ročník
Člověk ve společnosti
Hudební výchova
7. ročník
Hudba v souvislosti s jiným uměním

Přesahy z
Český jazyk a literatura
7. ročník
KV Odlišení fakta od názoru
Hudební výchova
6. ročník
Pěvecké dovednosti
Cvičení z českého jazyka
7. ročník
Obohacování slovní zásoby
Dějepis
7. ročník
Kultura raného středověku
Dějepis
7. ročník
Kultura vrcholného středověku
Dějepis
7. ročník
Renesance a humanismus

Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení

Očekávané výstupy
žák:


Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení
Ověřuje si komunikační účinky své práce
Vystavuje svojí práci v prostorách školy a tím se podílí na zlepšení prostředí školy
Vysvětlí své výtvarné pojetí vlastní práce
Obhajuje posuzuje svojí práci v kontextu daného tématu, prostředí a kultury

Učivo
Výstava a její propagace
Adjustace
Reflexe
Sebevyjádření
Individuální pojímání světa
Člověk – gesto, pohyb, vnímání, zrak, sluch, hmat, čich

Vnímá sebe sama jako součást prostoru v daném prostředí a v čase
Sleduje, zaznamenává děje uvnitř vlastního těla
Přepisuje smyslové podněty na základě vlastního poznání, zkušenosti, kreativity…
Má vztah k přírodě a k trvale udržitelnému životu z hlediska svého širšího okolí
Zkoumá rozdílnost možností různých druhů vyjádření, jejich pravdivost, reálnost, zkoumá jejich účinky ve vztahu
k osobním prožitkům a pocitům,
Dokumentuje a sleduje proměny vlastního okolí, ověřuje si vliv svých činností na okolí
Výtvarně vnímá, analyzuje a zobrazuje umělé tvary v jejich objemu, prostorovém uspořádání, barevnosti
Rozlišuje reálný a duchovní prostor, uplatňuje své fantazijní představy, vědomě volí nástroje a techniky pro
konkrétní výtvarné vyjádření
Zdůvodní a obhájí výtvarné pojetí, vede dialog, vyjadřuje se k tvorbě své a druhých, toleruje jejich způsoby
výtvarného vyjádření, porovná vlastní interpretaci s interpretací uznávanou, inspiruje se jí

Vztah člověk – příroda, minulost, budoucnost, přítomnost
Autorství
Problém
Racionalita, konstrukt, exprese
Vyjádření pocitů a postojů
Mluvené a psané slovo
Kreativita
Zážitek
Prožitek
Objev
Poznání
Empatie
Proměna
Hledání
Vnímání
Respektování jiného úhlu pohledu
Makro a mikro svět a jeho vnímání

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
rozvoj vnímání, řešení problému a jeho analýza, dovednost poznat výtvarné
sdělení druhých a jejich respektování
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
učení se řešit problémy, které se objeví během práce na zadaném projektu,
rozvoj rozhodovacích dovedností, dokončení vlastní práce podle dané vlastní
individuální struktury řešení
Seberegulace a sebeorganizace
organizace vlastního času, učení,samostatná strukturovaná práce na zadaném
projektu, stanovení jednotlivých kroků ke splnění zadaného úkolu, dokončení
úkolu
Komunikace
schopnost obhájit vlastní práci, schopnost pochopit a respektovat práci
druhých
Kooperace a kompetice
rozvoj individuálních dovedností k plnění zadaného projektu, řešení problému,
rozhodování z hlediska vzniku projektu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Vnímání autora mediálních sdělení
já autor, autorská práva, ty autor, chápání struktury m. sdělení, chápání a
analýza m. sdělení
Práce v realizačním týmu
podle zadání projektu, utváření rolí, jejich respektování, schopnost komunikace
v real. týmu

Přesahy do
Přírodopis
9. ročník
Vznik Vesmíru a Země
Přírodopis
9. ročník
Stavba Země
Zeměpis
6. ročník
Země ve vesmíru
Zeměpis
6. ročník
Pohyby Země
Český jazyk a literatura
6. ročník
LV Vlastní tvorba
Český jazyk a literatura
7. ročník
LV Vyhledávání informací
Český jazyk a literatura
8. ročník
LV Různé ztvárnění téhož námětu
Výchova k občanství
7. ročník
Člověk ve společnosti
Výchova ke zdraví
7. ročník
Zdraví a zdravý životní styl
Výchova ke zdraví
7. ročník
Rozvoj osobnosti

Přesahy z

8. ročník

Jana Jirouskova, 1 týdně, P
Výtvarný jazyk - výtvarné dovednosti

Očekávané výstupy
žák:


Učivo

Linie
Výtvarný jazyk - výtvarné dovednosti
Barva – teplé, studené, lomené…
Používá rozdílné prvky výtvarného jazyka v návaznosti na dané téma,ke zdůraznění obsahu volně používá
Tvar
barevnou a tvarovou nadsázku
Plocha
Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů, vědomě zvolí Objekt
vhodný podklad
Prvek – rytmus, kompozice, organizace, dynamika, podobnost, kontrast, struktura…
Míchá a používá různé barevné tóny , člení, rozkládá a syntetizuje přírodní tvary v prostoru a v ploše, poznává a Detail a celek
využívá výrazové možnosti barev a jejich kombinací ve volné tvorbě a praktickém užití v lineární kompozici,
Harmonie a disharmonie
uplatňuje osobitost v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření
Prostor
Aplikuje barevnost na vyjádření fyzického nebo psychického stavu v plošné kompozici, s důrazem na expresivně Emocionální působení barev, tvarů, prostorů, linií
symbolickou funkci barvy a na základě výrazové funkce barvy a s uplatněním poznaných možností práce s
Symbolika barev a linií
barvou
Popíše subjektivní psychologický účinek barev a jejich symbolické významy
Tvořivě používá různé alternativními postupy a materiály
Výtvarně zobrazuje tvar a funkci symetrických a asymetrických prostorových předmětů
Jednotlivé obrazové prvky spojuje do složitějších kompozičních vztahů, kompozici prostoru i plochy zkoumá na
základě vyjádření vztahů mezi prvky, vztahu mezi ději jednotlivých prvků, prostředí, zážitku, a představ
Volně nakládá s principy dekorativní tvorby, rytmy prvků, harmonie barev ve vztahu tvaru, matriálu a funkce,
volně parafrázuje rozličná dekorativní řešení, komponuje dekorativní plochu z linií rozličné síly, hustoty, směru,
využívá kontrast ploch, případně symetrii,
Navrhuje vlastní řešení daného tématu a samostatně jej řeší v materiálu
Hledá nové možnosti alternativního vyjádření tématu

Komentář
Jednotlivé prvky jsou zařazovány do výuky na základě tématu, potřeb vyučujícího, možností vyučování. Nejsou plněny všechny za ročník. Jsou uváděny jako možnosti, z kterých lze vybírat. V časovém horizontu prvního a
druhého stupně je však nutné se ve výuce dotknout všech vyjmenovaných prvků výuky.
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
poznávání v. jazyka a jeho zákonitostí, struktury a sdělení jednotlivých jeho
prvků
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Kreativita
využití a pojmenování jednotlivých prvků v. jazyka
Výtvarné techniky - výrazové prostředky

Očekávané výstupy
žák:


Výtvarné techniky – výrazové prostředky
Pojmenovává jednotlivé výtvarné výrazové prostředky
Používá rozdílné prvky výtvarných technik v návaznosti na dané téma

Učivo
Kresba
Malba – pastel, tempera, akvarel, rozmývané techniky
Grafika
Objektová a Akční tvorba

Pozoruje a analyzuje složitější tvary a struktury, používá výslednou analýzu v grafickém vyjádření na základě
představy a fantazie
Volně analyzuje a výtvarně vyjadřuje tvary a struktury organických nebo anorganických útvarů v grafice, kresbě,
malbě a jiných výtvarných technikách
Poznává a porovnává tvárné možnosti a vlastnosti plastických materiálů a tvořivě je využívá ve své práci, rozvíjí
estetický smysl pro prostorové formy a organizaci prostoru
Zkoumá, poznává a seznamuje se s písmem, jeho funkcí, stylovostí, vznikem,
Vnímá a používá písmo jako prostředek komunikace, jako soubor znaků vzniklých historicky
Samostatně vyhledává informace o daném tématu, hledá nová a netradiční možné řešení
Zvládá a používá vybrané techniky pro vyjádření svých myšlenek a představ, hledá jejich neobvyklé kombinace

Prostorová tvorba
Tvarování z papíru
Písmo
Ilustrace
Počítače a jejich možnosti - Média garafická a digitální
Objekt
Netradiční možnosti osobitého vyjádření
Dekor a dekorativnost
Lidová kultura
Přírodní materiál a jeho využití

Komentář
Jednotlivé prvky jsou zařazovány do výuky na základě tématu, potřeb vyučujícího, možností vyučování. Nejsou plněny všechny za ročník. Jsou uváděny jako možnosti, z kterých lze vybírat. V časovém horizontu prvního a
druhého stupně je však nutné se ve výuce dotknout všech vyjmenovaných prvků výuky.
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
poznávání nových i netradičních v. technik, poznání výtv. jazyka v závislosti na
vnímání účinku v. technik
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
řešení problémů při používaní starých – známých, i nových a netradičních v.
technik
Kreativita
využití starých a nově poznaných v. technik a jejich nové využití v závislosti na
řešení tématu
Vizuální sdělení a komunikace

Očekávané výstupy
žák:


Vizuální sdělení a komunikace
Obsah vizuálně obrazného vyjádření zapojuje do komunikace na základě vlastní zkušenosti
Do svého výtvarného projevu vkládá i další komunikační projevy - pohyb, gesto, …
Vede dialog, vyjadřuje se k tvorbě své i druhých

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
rozvoj vnímání, řešení problému a jeho analýza, dovednosti poznat v. sdělení
druhých a jejich respektování
Komunikace
respektování v. sdělení, schopnost vysvětlení a prezentace vlastního v. sdělení,
schopnost pochopit a respektovat v. sdělení druhých
Poznávání lidí
poznávání, vnímání lidí a jejich postojů v závislosti na jejich vnímání v. díla, ať
již svého nebo v. díla spolužáka, v. díla historicky vzniklého
Mezilidské vztahy
právo všech lidí na sebevyjádření, jejich respektování
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy

Učivo
Projev
Nonverbální komunikace
Dialog

Přesahy do

Přesahy z
Anglický jazyk
8. ročník
Čtení s porozuměním
Anglický jazyk
8. ročník
Mluvení
Anglický jazyk
8. ročník
Poslech s porozuměním
Anglický jazyk
8. ročník
Psaní

rozvoj tolerance lidí bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou,
generační příslušnost.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
poznává a učí se analyzovat obsah mediálního sdělení – zpravodajství,
reklama, noviny aj. , analýza m. sdělení,
Výtvarné myšlení

Očekávané výstupy

Učivo

žák:

Interpretace


Výtvarné myšlení
Podle svých schopností interpretuje vizuálně obrazná vyjádření, odlišnosti porovnává se svými dosavadními
zkušenostmi
Při zobrazení námětu záměrně požívá tvarovou a barevnou nadsázku
Analyzuje výtvarný problém,
Vyhledává zajímavosti spojené s tématem

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
analýza vnímání historického a současného vnímání kulturních hodnot, jejich
vnímání, postoj k hist. a souč. sociálně - kult. a uměleckému odkazu.
Kreativita
využití tvůrčích nápadů jejich realizace, dokončení vlastních nápadů, jejich
změna v závislosti na stavu řešení
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
strukturalizace prvků v. jazyka, v. technik, kulturních a sociálních vlivů, jejich
využití při zpracování vlastní tvorby
Komunikace
komunikace s možností v. vyjádření, hledání řešení, komunikace poznání
kulturních vlivů, řec kulturních vlivů
Znak

Očekávané výstupy
žák:



Symbol
Používá samostatně jemu známé symboly ve vlastním výtvarném vyjádření
Znak
Porovnává vlastní interpretaci obrazového znaku s ostatními
Pojmenovává charakteristické znaky, vnější i vnitřní členění tvaru, hledá složitější znakovou strukturu
sledovaného
Samostatně odhaluje interpretační kontext vlastního i přejatého znakového vyjádření, aby byl srozumitelný pro
ostatní, ověřuje si vliv svých činností na okolí

Učivo
Mnohonásobné komplexní vztahy ve znakovém vyjádření
Význam

Kultura a její rozdíly, výtvarná kultura

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Kultura a její rozdíly,výtvarná kultura
Přes svojí vlastní výtvarnou práci poznává a člení jednotlivé oblasti kultury a umění na základě hlavních znaků
Na konkrétních příkladech porovnává různé přístupy ke zvolenému tématu, snaží se odhalit jejich kulturní a
historické kontexty
Strukturuje získané poznatky z jednotlivých období výtvarné historie

Historie
Architektura
Sochařství
Malířství
Grafika
Estetika
Chápání vizuálního obrazu – sdělení

Komentář
Jednotlivé prvky jsou zařazovány do výuky na základě tématu, potřeb vyučujícího, možností vyučování. Nejsou plněny všechny za ročník. Jsou uváděny jako možnosti, z kterých lze vybírat. V časovém horizontu prvního a
druhého stupně je však nutné se ve výuce dotknout všech vyjmenovaných prvků výuky.
Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Poznávání lidí
rozvoj pozornosti vůči sosiálně - kulturním odlišnostem
Hodnoty, postoje, praktická etika
anylýza vlastních a cizích postojů a hodnot, dovednosti rozhodování,
porovnávání, projevy lidí v um. a mimouměleckém vyjadřování
Sebepoznání a sebepojetí
zasazení své existence do historického kontextu, kt. se nám ukazuje v kulturní
historii
Komunikace
řeč předmětů, vizuálních sdělení a prostředí vytvářeného člověkem v kulturním
kontextu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
poznávání kultur a lidí, jedinečnost kulturního a uměleckého projevu,
poznávání vlastní kultury, porovnání s kulturou jiných
Multikulturalita
kulturní diference jako prostředek vzájemného obohacování
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
příroda a kultura okolo nás, ochrana prostředí v kontextu historie
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
interpretace, hodnocení, již při vyhledávání info. na internetu
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
poznává a učí se analyzovat obsah mediálního sdělení – zpravodajství,
reklama, noviny aj.

Přesahy do
Zeměpis
8. ročník
životní prostředí
Výchova k občanství
8. ročník
Člověk ve společnosti
Hudební výchova
8. ročník
Hudba v souvislosti s jiným uměním

Přesahy z
Český jazyk a literatura
8. ročník
LV Základní literární směry a jejich představitelé
Dějepis
8. ročník
Kultura v 17. a 18. století
Dějepis
8. ročník
První polovina 19. století
Dějepis
8. ročník
Habsburská monarchie v 2. polovině 19. století

Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení

Očekávané výstupy
žák:


Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení
Ověřuje si komunikační účinky své práce
Vystavuje svojí práci v prostorách školy a tím se podílí na zlepšení prostředí školy
Vysvětlí své výtvarné pojetí vlastní práce
Obhajuje posuzuje svojí práci v kontextu daného tématu, prostředí a kultury
Vnímá sebe sama jako součást prostoru v daném prostředí a v čase

Učivo
Výstava a její propagace
Adjustace
Reflexe
Sebevyjádření
Individuální pojímání světa
Člověk – gesto, pohyb, vnímání, zrak, sluch, hmat, čich
Vztah člověk – příroda, minulost, budoucnost, přítomnost

Sleduje, zaznamenává děje uvnitř vlastního těla
Přepisuje smyslové podněty na základě vlastního poznání, zkušenosti, kreativity…
Má vztah k přírodě a k trvale udržitelnému životu z globálního hlediska
Zkoumá rozdílnost možností různých druhů vyjádření, jejich pravdivost, reálnost, zkoumá jejich účinky ve vztahu
k osobním prožitkům a pocitům,
Dokumentuje a sleduje proměny vlastního okolí, ověřuje si vliv svých činností na okolí
Rozlišuje reálný a duchovní prostor, uplatňuje své fantazijní představy, vědomě volí nástroje a techniky pro
konkrétní výtvarné vyjádření
Zdůvodní a obhájí výtvarné pojetí, vede dialog, vyjadřuje se k tvorbě své a druhých, toleruje jejich způsoby
výtvarného vyjádření, porovná vlastní interpretaci s interpretací uznávanou, inspiruje se jí

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
rozvoj vnímání, řešení problému a jeho analýza, dovednost poznat výtvarné
sdělení druhých a jejich respektování
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
učení se řešit problémy, které se objeví během práce na zadaném projektu,
rozvoj rozhodovacích dovedností, dokončení vlastní práce podle dané vlastní
individuální struktury řešení
Seberegulace a sebeorganizace
organizace vlastního času, učení,samostatná strukturovaná práce na zadaném
projektu, stanovení jednotlivých kroků ke splnění zadaného úkolu, dokončení
úkolu
Komunikace
schopnost obhájit vlastní práci, schopnost pochopit a respektovat práci
druhých
Kooperace a kompetice
rozvoj individuálních dovedností k plnění zadaného projektu, řešení problému,
rozhodování z hlediska vzniku projektu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Vnímání autora mediálních sdělení
já autor, autorská práva, ty autor, chápání struktury m. sdělení, chápání a
analýza m. sdělení
Práce v realizačním týmu
podle zadání projektu, utváření rolí, jejich respektování, schopnost komunikace
v real. týmu

Autorství
Problém
Racionalita, konstrukt, exprese
Vyjádření pocitů a postojů
Mluvené a psané slovo
Literární projev
Kreativita
Zážitek
Prožitek
Objev
Poznání
Empatie
Proměna
Hledání
Vnímání
Respektování jiného úhlu pohledu
Makro a mikro svět a jeho vnímání

Přesahy do
Zeměpis
8. ročník
obyvatelstvo světa
Zeměpis
8. ročník
hospodářský zeměpis
Zeměpis
8. ročník
životní prostředí
Zeměpis
9. ročník
příroda
Zeměpis
9. ročník
obyvatelstvo a sídla
Zeměpis
9. ročník
vybrané oblasti státu
Český jazyk a literatura
8. ročník
LV Vlastní tvorba
Český jazyk a literatura
8. ročník
LV Různé ztvárnění téhož námětu
Český jazyk a literatura
8. ročník
LV Vyhledávání informací
Výchova k občanství
7. ročník
Člověk ve společnosti
Výchova ke zdraví

Přesahy z

7. ročník
Zdraví a zdravý životní styl
Výchova ke zdraví
7. ročník
Rozvoj osobnosti
9. ročník

Jana Jirouskova, 1 týdně, P
Výtvarné myšlení

Očekávané výstupy

Učivo

žák:

Interpretace


Výtvarné myšlení
Podle svých schopností interpretuje vizuálně obrazná vyjádření, odlišnosti porovnává se svými dosavadními
zkušenostmi
Při zobrazení námětu záměrně požívá tvarovou a barevnou nadsázku
Analyzuje výtvarný problém,
Vyhledává zajímavosti spojené s tématem

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
strukturalizace prvků v. jazyka, v. technik, kulturních a sociálních vlivů, jejich
využití při zpracování vlastní tvorby
Kreativita
využití tvůrčích nápadů jejich realizace, dokončení vlastních nápadů, jejich
změna v závislosti na stavu řešení
Komunikace
komunikace s možností v. vyjádření, hledání řešení, komunikace poznání
kulturních vlivů, řec kulturních vlivů
Hodnoty, postoje, praktická etika
analýza vnímání historického a současného vnímání kulturních hodnot, jejich
vnímání, postoj k hist. a souč. sociálně - kult. a uměleckému odkazu.
Znak

Očekávané výstupy
žák:



Symbol
Použije samostatně jemu známé symboly ve vlastním výtvarném vyjádření
Znak
Porovná vlastní interpretaci obrazového znaku s ostatními
Pojmenuje charakteristické znaky, vnější i vnitřní členění tvaru, hledá složitější znakovou strukturu sledovaného
Samostatně odhalí interpretační kontext vlastního i přejatého znakového vyjádření, aby byl srozumitelný pro
ostatní, ověřuje si vliv svých činností na okolí

Učivo
Mnohonásobné komplexní vztahy ve znakovém vyjádření
Význam

Výtvarný jazyk - výtvarné dovednosti

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Výtvarný jazyk - výtvarné dovednosti
Používá rozdílné prvky výtvarného jazyka v návaznosti na dané téma,ke zdůraznění obsahu volně používá
barevnou a tvarovou nadsázku
Samostatně použije různé barevné tóny , člení, rozkládá a syntetizuje přírodní tvary v prostoru a v ploše, pozná a
využije výrazové možnosti barev a jejich kombinací ve volné tvorbě a praktickém užití v lineární kompozici,
uplatní osobitost v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření
Aplikuje barevnost na vyjádření fyzického nebo psychického stavu v plošné kompozici, s důrazem na expresivně
symbolickou funkci barvy a na základě výrazové funkce barvy a s uplatněním poznaných možností práce s
barvou
Popíše subjektivní psychologický účinek barev a jejich symbolické významy.
Tvůrčím způsobem používá různých druhů kreslené, případně vyrývané a lepené linie a vše samostatně využije
při zobrazování motivů a námětů na základě poznání, představy a fantazie
Tvořivě použije různé alternativními postupy a materiály
Originálním způsobem kombinuje linie, tvar, objem, barvu, texturu, objekty, vytváří jejich neobvyklé kombinace
v ploše i prostoru, kresebně a barevně odlišuje popředí a pozadí
Výtvarně zobrazuje tvar a funkci symetrických a asymetrických prostorových předmětů
Jednotlivé obrazové prvky spojuje do složitějších kompozičních vztahů, kompozici prostoru i plochy tvořivě
používá na základě vyjádření vztahů mezi prvky, vztahu mezi ději jednotlivých prvků, prostředí, zážitku, a
představ
Volně nakládá s principy dekorativní tvorby, rytmy prvků, harmonie barev ve vztahu tvaru, matriálu a funkce,
volně parafrázuje rozličná dekorativní řešení, komponuje dekorativní plochu z linií rozličné síly, hustoty, směru,
využívá kontrast ploch, případně symetrii,
Navrhne vlastní řešení daného tématu a samostatně jej řeší v materiálu
Použije zcela svobodně možnosti alternativního vyjádření tématu

Linie
Barva – teplé, studené, lomené…
Tvar
Plocha
Objekt
Prvek – rytmus, kompozice, organizace, dynamika, podobnost, kontrast, struktura…
Detail a celek
Harmonie a disharmonie
Prostor
Emocionální působení barev, tvarů, prostorů, linií
Symbolika barev a linií

Komentář
Jednotlivé prvky jsou zařazovány do výuky na základě tématu, potřeb vyučujícího, možností vyučování. Nejsou plněny všechny za ročník. Jsou uváděny jako možnosti, z kterých lze vybírat. V časovém horizontu prvního a
druhého stupně je však nutné se ve výuce dotknout všech vyjmenovaných prvků výuky.
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
poznávání v. jazyka a jeho zákonitostí, struktury a sdělení jednotlivých jeho
prvků
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
kombinace a řešení problémů s použitím jednotlivých prvků v. jazyka
Kreativita
využití a pojmenování jednotlivých prvků v. jazyka
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Stavba mediálních sdělení
poznávání stavby a tvorby m. sdělení, jeho jednotlivé prvky v. jazyka, zařazené
do struktury m. sdělení
Výtvarné techniky - výrazové prostředky

Očekávané výstupy
žák:


Výtvarné techniky – výrazové prostředky
Použije rozdílné prvky výtvarných technik v návaznosti na dané téma
Experimentuje s jednotlivými obrazotvornými prvky

Učivo
Kresba
Malba – pastel, tempera, akvarel, rozmývané techniky
Grafika
Objektová a Akční tvorba

Pojmenuje rozvinuté obrazotvorné prvky a kompoziční přístupy v uměleckém díle
Analyzuje složitější tvary a struktury, použije výslednou analýzu v grafickém vyjádření na základě představy a
fantazie, na základě poznání jeho funkce, na základě pozorování a poznání a chápání závislosti tvaru a na
funkci,
Volně analyzuje a výtvarně vyjádří tvary a struktury organických nebo anorganických útvarů v grafice, kresbě,
malbě a jiných výtvarných technikách
Používá samostatně tvárné možnosti a vlastnosti plastických materiálů a tvořivě je využije ve své práci, má
estetický smysl pro prostorové formy a organizaci prostoru a architektonická řešení při výtvarném konstruování
z různých materiálů, experimentuje s různými druhy materiálů a z jednotlivých prvků sestaví předem navržený
celek
Uspořádá organizaci tvarů – prvků – do prostorových sestav, komponuje prostorové účinky prostorových
konstrukcí, barevně sjednotí prostorový útvar, ověří si výtvarně technické principy a pohybové možnosti těchto
útvarů
Používá písmo jako prostředek komunikace, jako soubor znaků vzniklých historicky
Samostatně vyhledá informace o daném tématu, hledá nová a netradiční možné řešení
Zvládá a použije vybrané techniky pro vyjádření svých myšlenek a představ, na základě jejich neobvyklých
kombinací

Prostorová tvorba
Tvarování z papíru
Písmo
Ilustrace
Počítače a jejich možnosti - Média garafická a digitální
Netradiční možnosti osobitého vyjádření
Přírodní materiál a jeho využití

Komentář
Jednotlivé prvky jsou zařazovány do výuky na základě tématu, potřeb vyučujícího, možností vyučování. Nejsou plněny všechny za ročník. Jsou uváděny jako možnosti, z kterých lze vybírat. V časovém horizontu prvního a
druhého stupně je však nutné se ve výuce dotknout všech vyjmenovaných prvků výuky.
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
poznávání nových i netradičních v. technik, poznání výtv. jazyka v závislosti na
vnímání účinku v. technik
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
řešení problémů při používaní starých – známých, i nových a netradičních v.
technik
Kreativita
využití starých a nově poznaných v. technik a jejich nové využití v závislosti na
řešení tématu
Vizuální sdělení a komunikace

Očekávané výstupy
žák:


Vizuální sdělení a komunikace
Obsah vizuálně obrazného vyjádření zapojuje do komunikace na základě vlastní zkušenosti
Do svého výtvarného projevu vkládá i další komunikační projevy - pohyb, gesto, …
Vede dialog, vyjadřuje se k tvorbě své i druhých

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
respektování v. sdělení, schopnost vysvětlení a prezentace vlastního v. sdělení,
schopnost pochopit a respektovat v. sdělení druhých
Rozvoj schopností poznávání
rozvoj vnímání, řešení problému a jeho analýza, dovednosti poznat v. sdělení
druhých a jejich respektování

Učivo
Projev
Nonverbální komunikace
Dialog

Přesahy do

Přesahy z
Anglický jazyk
9. ročník
Poslech s porozuměním
Anglický jazyk
9. ročník
Mluvení
Anglický jazyk

Poznávání lidí
poznávání, vnímání lidí a jejich postojů v závislosti na jejich vnímání v. díla, ať
již svého nebo v. díla spolužáka, v. díla historicky vzniklého
Mezilidské vztahy
právo všech lidí na sebevyjádření, jejich respektování
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
rozvoj tolerance lidí bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou,
generační příslušnost.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
poznává a učí se analyzovat obsah mediálního sdělení – zpravodajství,
reklama, noviny aj. , analýza m. sdělení,

9. ročník
Čtení s porozuměním
Anglický jazyk
9. ročník
Psaní

Kultura a její rozdíly

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Kultura a její rozdíly,výtvarná kultura
Přes svojí vlastní výtvarnou práci poznává a člení jednotlivé oblasti kultury a umění na základě hlavních znaků
Zařadí do historických souvislostí různé typy zobrazení, na konkrétních příkladech porovnává různé přístupy ke
zvolenému tématu, snaží se odhalit jejich kulturní a historické kontexty
Interpretuje své vlastní výtvarné reakce na umělecké dílo
Poznává, porovnává a třídí základní principy lidového umění, architektury, sochařství, malířství, moderního
umění, designu,
Strukturuje získané poznatky z jednotlivých období výtvarné historie

Historie
Architektura
Sochařství
Malířství
Grafika
Estetika
Chápání vizuálního obrazu – sdělení

Komentář
Jednotlivé prvky jsou zařazovány do výuky na základě tématu, potřeb vyučujícího, možností vyučování. Nejsou plněny všechny za ročník. Jsou uváděny jako možnosti, z kterých lze vybírat. V časovém horizontu prvního a
druhého stupně je však nutné se ve výuce dotknout všech vyjmenovaných prvků výuky.
Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Poznávání lidí
rozvoj pozornosti vůči sosiálně - kulturním odlišnostem
Komunikace
řeč předmětů, vizuálních sdělení a prostředí vytvářeného člověkem v kulturním
kontextu
Sebepoznání a sebepojetí
zasazení své existence do historického kontextu, kt. se nám ukazuje v kulturní
historii
Hodnoty, postoje, praktická etika
anylýza vlastních a cizích postojů a hodnot, dovednosti rozhodování,
porovnávání, projevy lidí v um. a mimouměleckém vyjadřování
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita
kulturní diference jako prostředek vzájemného obohacování
Kulturní diference
poznávání kultur a lidí, jedinečnost kulturního a uměleckého projevu,
poznávání vlastní kultury, porovnání s kulturou jiných
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Přesahy do
Výchova k občanství
9. ročník
Člověk ve společnosti
Hudební výchova
9. ročník
Hudba v souvislosti s jiným uměnim
Hudební výchova
9. ročník
Skladatelé vážné hudby

Přesahy z
Dějepis
9. ročník
První světová válka
Dějepis
9. ročník
Nástup totalitních režimů
Dějepis
9. ročník
Druhá světová válka
Hudební výchova
8. ročník
Hudba v souvislosti s jiným uměním
Hudební výchova
8. ročník
Skladatelé vážné hudby
Hudební výchova
6. ročník
Pěvecké dovednosti
Výtvarné a digitální technologie

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
poznává a učí se analyzovat obsah mediálního sdělení – zpravodajství,
reklama, noviny aj.
Fungování a vliv médií ve společnosti
interpretace, hodnocení, již při vyhledávání info. na internetu
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
příroda a kultura okolo nás, ochrana prostředí v kontextu historie

9. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení
Hudební výchova
9. ročník
Hudba v souvislosti s jiným uměnim
Dějepis
9. ročník
Poválečný vývoj

Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení

Očekávané výstupy
žák:


Učivo

Výstava a její propagace
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení
Adjustace
Ověří si komunikační účinky své práce
Reflexe
Vystavuje svojí práci v prostorách školy a tím se podílí na zlepšení prostředí školy
Sebevyjádření
Vysvětlí své výtvarné pojetí vlastní práce
Individuální pojímání světa
Obhájí posoudí svojí práci v kontextu daného tématu, prostředí a kultury
Člověk – gesto, pohyb, vnímání, zrak, sluch, hmat, čich
Vnímá sebe sama jako součást prostoru v daném prostředí a v čase
Vztah člověk – příroda, minulost, budoucnost, přítomnost
Sleduje a zaznamená děje uvnitř vlastního těla
Autorství
Přepíše smyslové podněty na základě vlastního poznání, zkušenosti, kreativity…
Problém
Má vztah k přírodě a k trvale udržitelnému životu z globálního hlediska
Racionalita, konstrukt, exprese
Zkoumá rozdílnost možností různých druhů vyjádření, jejich pravdivost, reálnost, zkoumá jejich účinky ve vztahu Vyjádření pocitů a postojů
k osobním prožitkům a pocitům,
Mluvené a psané slovo
Dokumentuje a sleduje proměny vlastního okolí, ověřuje si vliv svých činností na okolí
Literární projev
Rozliší reálný a duchovní prostor, uplatňuje své fantazijní představy, vědomě volí nástroje a techniky pro
Kreativita
konkrétní výtvarné vyjádření
Zážitek
Zdůvodní a obhájí výtvarné pojetí, vede dialog, vyjadřuje se k tvorbě své a druhých, toleruje jejich způsoby
Prožitek
výtvarného vyjádření, porovná vlastní interpretaci s interpretací uznávanou, inspiruje se jí
Objev
Poznání
Empatie
Proměna
Hledání
Vnímání
Respektování jiného úhlu pohledu
Makro a mikro svět a jeho vnímání

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
rozvoj vnímání, řešení problému a jeho analýza, dovednost poznat výtvarné
sdělení druhých a jejich respektování
Seberegulace a sebeorganizace
organizace vlastního času, učení,samostatná strukturovaná práce na zadaném
projektu, stanovení jednotlivých kroků ke splnění zadaného úkolu, dokončení
úkolu
Komunikace
schopnost obhájit vlastní práci, schopnost pochopit a respektovat práci
druhých
Kooperace a kompetice

Přesahy do
Zeměpis
8. ročník
životní prostředí
Český jazyk a literatura
7. ročník
LV Vlastní tvorba
Český jazyk a literatura
7. ročník
LV Různé ztvárnění téhož námětu
Český jazyk a literatura
7. ročník
LV Vyhledávání informací

Přesahy z
Hudební výchova
9. ročník
Hudba v souvislosti s jiným uměnim

rozvoj individuálních dovedností k plnění zadaného projektu, řešení problému,
rozhodování z hlediska vzniku projektu
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
učení se řešit problémy, které se objeví během práce na zadaném projektu,
rozvoj rozhodovacích dovedností, dokončení vlastní práce podle dané vlastní
individuální struktury řešení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
schopnost vnímat kulturní a sociální rozdíly, jejich respektování, schopnost
sebe obohacení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Vnímání autora mediálních sdělení
já autor, autorská práva, ty autor, chápání struktury m. sdělení, chápání a
analýza m. sdělení
Práce v realizačním týmu
podle zadání projektu, utváření rolí, jejich respektování, schopnost komunikace
v real. týmu

Dějepis
6. ročník
Pravěk - lovci a sběrači
Dějepis
6. ročník
Nejstarší civilizace
Dějepis
7. ročník
Kultura vrcholného středověku
Dějepis
7. ročník
Renesance a humanismus
Dějepis
8. ročník
Kultura v 17. a 18. století

Člověk a zdraví
Charakteristika oblasti
Výchova ke zdraví
Charakteristika předmětu
Charakteristika vyučovacího předmětu výchova ke zdraví
• Obsahové vymezení
Vyučovací předmět Výchova ke zdraví je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Žáci v průběhu základního vzdělávání získávají postupně komplexní pohled na širokou problematiku zdraví - porozumí interakci aspektů tělesných,
duševních a sociálních. O hodnotě a významu zdraví začnou uvažovat v širších souvislostech, postupně si osvojí potřebné dovednosti a formují celoživotní postoje k ochraně vlastního zdraví i zdraví jiných.
Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vychází ze specifických cílů:
- formování pozitivního vztahu k vlastnímu zdraví a celoživotní odpovědnosti za podporu a ochranu zdraví vůči sobě i druhým;
- utváření pozitivních mezilidských vztahů v rodině a v širším společenství založených na úctě, toleranci a empatii;
- utváření odpovědného chování vůči sobě, ostatním, přírodě a životnímu prostředí, k předvídání a analyzování důsledků vlastního chování a jednání v různých situacích (sexuální chování, sexuální kriminalita, projevy násilí, návykové
látky aj.);
- osvojení sociálních dovedností a modelů chování v souvislosti se sociálně patologickými jevy a k napravování chybných rozhodnutí.
Vzdělávací obsah Výchovy ke zdraví je rozvržen do šesti tematických okruhů:
1. Vztahy mezi lidmi a formy soužití
2. Změny v životě člověka a jejich reflexe
3. Zdravý způsob života a péče o zdraví
4. Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
5. Hodnota a podpora zdraví
6. Osobnostní a sociální rozvoj
Do výuky Výchovy ke zdraví jsou začlněna průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova - je úzce spjata s Výchovou ke zdraví, prolíná se v předmětu v těchto okruzích:
- sebepojetí a sebepoznávání (6. - 9. ročník),
- psychohygiena (8. - 9. ročník)
- mezilidské vztahy (6. - 9. ročník)

- komunikace (6. - 9. ročník)
- kooperace a kompetice (9. ročník)
- řešení problémů a rozhodovací dovednosti (6. - 9. ročník)
- hodnoty, postoje, praktická etika (6. - 9. ročník)
Multikulturní výchova:
- kulturní diference (6., 8., 9. ročník)
- lidské vztahy (6. - 9. ročník)
- multikulturalita (6. - 9. ročník)
- princip sociálního smíru a solidarity (9. ročník)
Výchova demokratického občana:
- občan, občanská společnost a stát (6. ročník)
Výchova k myšlení v globálních souvislostech:
- Evropa a svět kolem nás (9. ročník)
- objevujeme Evropu a svět (9. ročník)
- jsme Evropané (9. ročník)
Mediální výchova:
- kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (8. - 9. ročník)
- fungování a vliv médií ve společnosti (6. - 9. ročník)
- stavba mediálních sdělení (8. - 9. ročník)
- interpretace vztahu mediálních sdělení a reality (7. - 9. ročník)
Environmentální výchova:
- lidské aktivity a problémy životního prostředí (8. - 9. ročník)
- vztah člověka a prostředí (8. - 9. ročník)
• Časové vymezení
Výchova ke zdraví má časovou dotaci 1 hodiny týdně ve všech ročnících druhého stupně.
• Organizační vymezení
Výuka probíhá na základě cyklického osnování učiva (v jednotlivých ročnících se učitel k tematickým okruhům vrací, prohlubuje je a rozšiřuje o nové poznatky, dovednosti a hodnotové postoje). Tematické okruhy nemají stanovenou
hierarchii členění a vzájemně si nejsou nadřazeny. Učitel s nimi pracuje podle vlastního uvážení, vzájemně je propojuje a využívá na základě rozpracovaných výchovně vzdělávacích strategií i momentálních potřeb.
Základní formou realizace výuky je vyučovací hodina. Tuto formu rozšiřujeme o následující pravidelné akce:
- Kurz osobnostní, sociální a ekologické výchovy (6. ročník)
- návštěva Židovského kulturního a vzdělávacího centra - multikulturní dílny (6. ročník)
- dílny ve spolupráci Multikulturního centra - interaktivní dílny (7. ročník)
- návštěva besedy či vzdělávacího pořadu s tématem sexuální výchovy (8. ročník)
- besedy s odborníky s tématikou protidrogové výchovy (7. - 9. ročník)
- Hrou proti AIDS - výchovně vzdělávací interaktivní hra (8. - 9. ročník)
• Výchovné a vzdělávací strategie
Vycházejí z cílového zaměření, které v daném vyučovacím předmětu směřuje k:
- aktivní a celoživotní ochraně a podpoře zdraví v každé životní situaci;
- formování pozitivních mezilidských vztahů a k jejich účelovému propojování se zdravím fyzickým, duševním a sociálním;
- celoživotní ochraně před zdravotními a psychosociálními riziky;
- utváření a rozvíjení praktických životních dovedností (osobnostních, sociálních, rozhodovacích aj.)
- podporujících zdravý duševní a sociální život.
Tyto strategie umožňují rozvíjení klíčových kompetencí žáka:

Kompetence k učení
- předkládáme žákům dostatek informačních zdrojů s tématikou ochrany a podpory zdraví a vedeme je k jejich využívání v praktickém životě;
- s problematikou zdraví žáky seznamujeme ve vzájemných vztazích a souvislostech;
- prostřednictvím aktivizujících metod žáky vedeme k celoživotní potřebě pečovat o své zdraví a soustavně ho chránit.
Kompetence k řešení problémů
- promyšlenými postupy žáky aktivizujeme k uvažování o problému a jeho možném řešení (dialog, diskuse, kooperace, brainstorming, kritické myšlení, učení ze zkušenosti);
- předkládáme žákům náměty k samostatnému uvažování a řešení problémů v souvislosti s ochranou tělesného, duševního a sociálního zdraví;
- vedeme žáky ke kritickému posuzování textů a mediálních sdělení a k obhajobě vlastních nebo týmových názorů.
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
- prostřednictvím základních komunikačních dovedností pomáháme žákům hledat cestu založenou na dobrých mezilidských vztazích a vytváříme příležitosti k rozvíjení pozitivních interakčních vztahových dovedností pro život (aktivní
naslouchání, vedení dialogu, obhajování stanovisek, vyjednávání, komunikování v týmu, podřízení se, vedení aj.);
- prostřednictvím efektivních strategií rozvíjíme u žáků specifické dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi (odmítání, řešení konfliktů a rizikových situací, vyjednávání aj.);
- pomocí aktivizujících výukových metod vytváříme žákům předpoklady osvojit si dovednosti potřebné pro řešení problémů a rozhodování se z hlediska různých sociálních rolí (diskusní, situační a didaktické hry aj.);
- nabízíme žákům dostatek příležitostí využívat informační a komunikační prostředky k zapojení se do diskusí o ochraně a podpoře zdraví;
- v zájmu podpory a ochrany zdraví vedeme žáky k odpovědnému chování vůči sobě i ostatním.
Kompetence občanské
- vytváříme žákům příležitosti zapojit se v rámci školy a zájmových aktivit do činností souvisejících s ochranou a podporou zdraví (aktivní účast na projektech, při sportovních aktivitách).
Kompetence pracovní
- praktickými výukovými metodami umožňujeme žákům propojovat osvojené poznatky a dovednosti z oblasti ochrany a podpory zdraví s praktickými činnostmi ve škole i mimo ni (sportovní soutěže, škola v přírodě, lyžařské kurzy aj.).

• Metody a formy práce
Vzhledem ke zdůrazňované formativní funkci vyučovacího předmětu nabývají osvojené vědomosti, dovednosti a utvářené hodnoty a postoje pro žáka na celoživotním významu. Proto v didaktické práci převažují aktivizující a komplexní
výukové metody (diskusní, situační, didaktické hry; skupinová a kooperativní výuka, samostatná práce žáků, kritické myšlení, projektová výuka, aktivní sociální učení, prožitkové učení, práce s interaktivní tabulí aj.), které u žáků rozvíjejí
iniciativu, tvořivost, samostatnost, spolupráci a komunikaci, posilují zdravé sebevědomí, zodpovědnost, prosociální chování, zvyšují odolnost vůči stresům, přispívají k utváření vlastních názorů a k volbě správného rozhodování. Z
progresivních didaktických forem se užívají - dialog, diskuse ve skupinách nebo u kulatého stolu, řešení problémů, aktivizující hry, simulace, dramatické techniky aj.
Průřezová témata pokrývaná předmětem
6. ročník

Mgr. Iva Dubová, 1 týdně, P
Život v rodině a mimo ni

Očekávané výstupy

Učivo
příznivé klima klima v rodině

žák:


Život v rodině a mimo ni
Žák -

rodokmen rodiny

uvede příklady situací, které tvoří příznivé klima v rodině

rozdělení rolí v rodině, pozitivní a negativní vliv na kvalitu rodinného prostředí

sestaví rodokmen rodiny

typy rodin

vysvětlí role členů rodiny a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu rodinného prostředí

pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery

popíše různé typy rodin

respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery

pojem "komunikace"

vysvětlí pojem "komunikace"

pojem komunita

zná pravidla pozitivní komunikace k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině,
komunitě) a aplikuje tato pravidla ve třídě

pravidla pozitivní komunikace k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině,
komunitě)

vysvětlí role členů komunity z hlediska prospěšnosti zdraví

Průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Realizace: při projektu Moje ideální rodina - příprava, realizace a prezentace.
Práce ve skupině.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Realizace: při projektu Moje ideální rodina - příprava, realizace a prezentace.
Práce ve skupině. při samostané práci - termínovaný úkol Rodokmen mojí
rodiny při prezentaci Rodokmenu mojí rodiny
Kulturní diference
Realizace: při projektu Moje ideální rodina - příprava, realizace a prezentace.
Práce ve skupině. při samostané práci - termínovaný úkol Rodokmen mojí
rodiny při prezentaci Rodokmenu mojí rodiny
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Realizace: při projektu Moje ideální rodina - příprava, realizace a prezentace.
Práce ve skupině. při samostané práci - termínovaný úkol Rodokmen mojí
rodiny při prezentaci Rodokmenu mojí rodiny
Kooperace a kompetice
Realizace: při projektu Moje ideální rodina - příprava, realizace a prezentace.
Práce ve skupině. při samostané práci - termínovaný úkol Rodokmen mojí
rodiny při prezentaci Rodokmenu mojí rodiny
Komunikace
Realizace: při projektu Moje ideální rodina - příprava, realizace a prezentace.
Práce ve skupině. při samostané práci - termínovaný úkol Rodokmen mojí
rodiny při prezentaci Rodokmenu mojí rodiny
Mezilidské vztahy
Realizace: při projektu Moje ideální rodina - příprava, realizace a prezentace.
Práce ve skupině. při samostané práci - termínovaný úkol Rodokmen mojí
rodiny při prezentaci Rodokmenu mojí rodiny
Kreativita
Realizace: při projektu Moje ideální rodina - příprava, realizace a prezentace.
Práce ve skupině. při samostané práci - termínovaný úkol Rodokmen mojí
rodiny při prezentaci Rodokmenu mojí rodiny
Sebepoznání a sebepojetí
Realizace: při projektu Moje ideální rodina - příprava, realizace a prezentace.
Práce ve skupině. při samostané práci - termínovaný úkol Rodokmen mojí
rodiny při prezentaci Rodokmenu mojí rodiny
Poznávání lidí

Přesahy do
Český jazyk a literatura
6. ročník
KV Verbální a jiné prostředky řeči
Český jazyk a literatura
6. ročník
JV Spisovná výslovnost
Český jazyk a literatura
6. ročník
LV Reprodukce textu
Výchova k občanství
6. ročník
Člověk ve společnosti
Výchova k občanství
6. ročník
Člověk jako jedinec

Přesahy z
Výchova k občanství
6. ročník
Člověk jako jedinec
Výchova k občanství
6. ročník
Člověk ve společnosti

Realizace: při projektu Moje ideální rodina - příprava, realizace a prezentace.
Práce ve skupině. při samostané práci - termínovaný úkol Rodokmen mojí
rodiny při prezentaci Rodokmenu mojí rodiny
Rozvoj schopností poznávání
Realizace: při projektu Moje ideální rodina - příprava, realizace a prezentace.
Práce ve skupině. při samostané práci - termínovaný úkol Rodokmen mojí
rodiny při prezentaci Rodokmenu mojí rodiny
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Realizace: při projektu Moje ideální rodina - příprava, realizace a prezentace.
Práce ve skupině. při samostané práci - termínovaný úkol Rodokmen mojí
rodiny při prezentaci Rodokmenu mojí rodiny
Osobní bezpečí

Očekávané výstupy

Učivo
krizové životní situace

žák:


Osobní bezpečí
Žák -

řešení krizových situací - modelové situace

označí krizové a mimořádné situace v životě člověka

šikana a zásady chování proti šikaně

vyzkouší si na modelových situacích řešení krizových situací

dětská krizová centra, linky důvěry

vysvětlí pojem "šikana" a uplatňuje zásady chování proti šikaně

setkání s neznámými osobami

uvede, na koho se obrátí v případě krizové situace

bezpečný pohyb v neznámém prostředí

vysvětlí na příkladech, jak se chovat při setkání s neznámými osobami

dodržování pravidel bezpečnosti - rizika silniční a železniční dopravy a při mimořádných událostech
klasifikace mimořádných událostí

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Český jazyk a literatura
Rozvoj schopností poznávání
6. ročník
Realizace: při vyhledávání pojmosloví z oblastí Krizové situace, Šikana, Linky
KV Verbální a jiné prostředky řeči
důvěry, Mimořádná událost. při dramatizaci vybraných životních i krizových
situací při projektovém dni Záchranářský den při dizkuzi o důsledcích šikany při
preventivních programech - Šikana, Kyberšikana, besedy s Policíí ČR
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Realizace: při dramatizaci vybraných životních i krizových situací při
projektovém dni Záchranářský den při dizkuzi o důsledcích šikany při
preventivních programech - Šikana, Kyberšikana, besedy s Policíí ČR
Sebepoznání a sebepojetí
Realizace: při vyhledávání pojmosloví z oblastí Krizové situace, Šikana, Linky
důvěry, Mimořádná událost. při dramatizaci vybraných životních i krizových
situací při projektovém dni Záchranářský den při dizkuzi o důsledcích šikany při
preventivních programech - Šikana, Kyberšikana, besedy s Policíí ČR
Seberegulace a sebeorganizace

Přesahy do

Přesahy z
Sportovní hry
6. ročník
Bezpečnost při sportu

Realizace: při dramatizaci vybraných životních i krizových situací při
projektovém dni Záchranářský den při dizkuzi o důsledcích šikany při
preventivních programech - Šikana, Kyberšikana, besedy s Policíí ČR
Psychohygiena
Realizace: při vyhledávání pojmosloví z oblastí Krizové situace, Šikana, Linky
důvěry, Mimořádná událost. při dramatizaci vybraných životních i krizových
situací při projektovém dni Záchranářský den při dizkuzi o důsledcích šikany při
preventivních programech - Šikana, Kyberšikana, besedy s Policíí ČR
Hodnoty, postoje, praktická etika
Realizace: při vyhledávání pojmosloví z oblastí Krizové situace, Šikana, Linky
důvěry, Mimořádná událost. při dramatizaci vybraných životních i krizových
situací při projektovém dni Záchranářský den při dizkuzi o důsledcích šikany při
preventivních programech - Šikana, Kyberšikana, besedy s Policíí ČR
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a škola
Realizace: při vyhledávání pojmosloví z oblastí Krizové situace, Šikana, Linky
důvěry, Mimořádná událost. při dramatizaci vybraných životních i krizových
situací při projektovém dni Záchranářský den při dizkuzi o důsledcích šikany při
preventivních programech - Šikana, Kyberšikana, besedy s Policíí ČR
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Realizace: při dramatizaci vybraných životních i krizových situací při dizkuzi o
důsledcích šikany při preventivních programech - Šikana, Kyberšikana, besedy s
Policíí ČR
Lidské vztahy
Realizace: při vyhledávání pojmosloví z oblastí Krizové situace, Šikana, Linky
důvěry, Mimořádná událost. při dramatizaci vybraných životních i krizových
situací při projektovém dni Záchranářský den při dizkuzi o důsledcích šikany při
preventivních programech - Šikana, Kyberšikana, besedy s Policíí ČR
Rozvoj osobnosti

Očekávané výstupy

Učivo

žák:

jednotlivé složky zdraví


Rozvoj osobnosti
Žák -

zodpovědnost na vlastním zdraví

popíše jednotlivé složky zdraví

způsoby vyrovnávání se s problémy - modelové situace

usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví

typ temperamentu

vysvětlí, proč je každý člověk zodpovědný za své zdraví
vyzkouší na modelových situacích způsoby vyrovnávání se s problémy
dokáže určit svůj typ temperamentu

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání

Přesahy do
Český jazyk a literatura
6. ročník

Přesahy z
Výchova k občanství
6. ročník

Realizace: při sledování a rozboru dokumentů o Zdraví při dramatizacích situací
- Problém, Problémy ve škole a v rodině, Můj temperament
Hodnoty, postoje, praktická etika
Realizace: při sledování a rozboru dokumentů o Zdraví při dramatizacích situací
- Problém, Problémy ve škole a v rodině, Můj temperament
Kooperace a kompetice
Realizace: při sledování a rozboru dokumentů o Zdraví při dramatizacích situací
- Problém, Problémy ve škole a v rodině, Můj temperament
Komunikace
Realizace: při sledování a rozboru dokumentů o Zdraví při dramatizacích situací
- Problém, Problémy ve škole a v rodině, Můj temperament
Kreativita
Realizace: při sledování a rozboru dokumentů o Zdraví při dramatizacích situací
- Problém, Problémy ve škole a v rodině, Můj temperament
Sebepoznání a sebepojetí
Realizace: při sledování a rozboru dokumentů o Zdraví při dramatizacích situací
- Problém, Problémy ve škole a v rodině, Můj temperament
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Realizace: při sledování a rozboru dokumentů o Zdraví při dramatizacích situací
- Problém, Problémy ve škole a v rodině, Můj temperament
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Realizace: při sledování a rozboru dokumentů o Zdraví při dramatizacích situací
- Problém, Problémy ve škole a v rodině, Můj temperament
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Realizace: při sledování a rozboru dokumentů o Zdraví při dramatizacích situací
- Problém, Problémy ve škole a v rodině, Můj temperament

LV Reprodukce textu
Český jazyk a literatura
6. ročník
KV Manipulace v masmédiích
Český jazyk a literatura
6. ročník
KV Verbální a jiné prostředky řeči
Český jazyk a literatura
6. ročník
JV Spisovná výslovnost
Výtvarná výchova
6. ročník
Vizuální sdělení a komunikace

Člověk jako jedinec
Výchova k občanství
6. ročník
Člověk ve společnosti
Výtvarné a digitální technologie
6. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení
Anglický jazyk
6. ročník
Čtení s porozuměním
Anglický jazyk
6. ročník
Psaní
Výtvarná výchova
6. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení
Anglický jazyk
6. ročník
Mluvení

Zdraví a zdravý životní styl

Očekávané výstupy

Učivo
vede si záznam o čase stráveném u televize a počítače a čase stráveném pohybem

žák:


Zdraví a zdravý životní styl
Žák -

význam složek zdraví

vede si záznam o čase stráveném u televize a počítače a čase stráveném pohybem

základní zásady zdravé výživy

popíše význam složek zdraví

výživové hodnoty základních potravin

vyjmenuje základní zásady zdravé výživy

jídelníček podle zdravého způsobu stravování

nakreslí a popíše "pyramidu zdravé stravy"

způsoby technologie zpracování jednotlivých druhů potravin

sestaví jídelníček podle zdravého způsobu stravování

biometrická měření a í index BMI

vyjádří svůj názor k problematice zdraví

zásady prevence v péči o zdraví

popíše způsoby technologie zpracování jednotlivých druhů potravin

dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování
provede biometrická měření a vyhodnotí index BMI
vyjmenuje a dodržuje zásady prevence v péči o zdraví

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kooperace a kompetice
Realizace: při samostatné práci - sledování času stráveného u televize a PC při
skupinové práci - tvorba ideálního jídelníčku x zdravý jídelníček při samostané
práci - příprava a kontrola prac. listu o zdravé výživě při diskuzi o možnostech
zdravého stravování při sledování a rozboru filmových dokumentů o zdravé
výživě
Komunikace
Realizace: při samostatné práci - sledování času stráveného u televize a PC při
skupinové práci - tvorba ideálního jídelníčku x zdravý jídelníček při samostané
práci - příprava a kontrola prac. listu o zdravé výživě při diskuzi o možnostech
zdravého stravování při sledování a rozboru filmových dokumentů o zdravé
výživě
Mezilidské vztahy
Realizace: při samostatné práci - sledování času stráveného u televize a PC při
skupinové práci - tvorba ideálního jídelníčku x zdravý jídelníček při samostané
práci - příprava a kontrola prac. listu o zdravé výživě při diskuzi o možnostech
zdravého stravování při sledování a rozboru filmových dokumentů o zdravé
výživě
Kreativita
Realizace: při samostatné práci - sledování času stráveného u televize a PC při
skupinové práci - tvorba ideálního jídelníčku x zdravý jídelníček při samostané
práci - příprava a kontrola prac. listu o zdravé výživě při diskuzi o možnostech
zdravého stravování při sledování a rozboru filmových dokumentů o zdravé
výživě
Psychohygiena
Realizace: při samostatné práci - sledování času stráveného u televize a PC při
skupinové práci - tvorba ideálního jídelníčku x zdravý jídelníček při samostané
práci - příprava a kontrola prac. listu o zdravé výživě při diskuzi o možnostech
zdravého stravování při sledování a rozboru filmových dokumentů o zdravé
výživě
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace: při samostatné práci - sledování času stráveného u televize a PC při
skupinové práci - tvorba ideálního jídelníčku x zdravý jídelníček při samostané
práci - příprava a kontrola prac. listu o zdravé výživě při diskuzi o možnostech
zdravého stravování při sledování a rozboru filmových dokumentů o zdravé
výživě
Poznávání lidí
Realizace: při samostatné práci - sledování času stráveného u televize a PC při
skupinové práci - tvorba ideálního jídelníčku x zdravý jídelníček při samostané
práci - příprava a kontrola prac. listu o zdravé výživě při diskuzi o možnostech
zdravého stravování při sledování a rozboru filmových dokumentů o zdravé
výživě

Přesahy do
Český jazyk a literatura
6. ročník
LV Vyhledávání informací
Český jazyk a literatura
6. ročník
KV Verbální a jiné prostředky řeči
Výchova k občanství
6. ročník
Člověk jako jedinec
Tělesná výchova
6. ročník
Fair - play
Tělesná výchova
6. ročník
Příprava na pohybovou činnost
Tělesná výchova
6. ročník
Organizace pohybového režimu

Přesahy z
Svět práce
6. ročník
Zelenina
Tělesná výchova
6. ročník
Bezpečnost při sportu
Anglický jazyk
6. ročník
Čtení s porozuměním
Anglický jazyk
6. ročník
Psaní

Hodnoty, postoje, praktická etika
Realizace: při samostatné práci - sledování času stráveného u televize a PC při
skupinové práci - tvorba ideálního jídelníčku x zdravý jídelníček při samostané
práci - příprava a kontrola prac. listu o zdravé výživě při diskuzi o možnostech
zdravého stravování při sledování a rozboru filmových dokumentů o zdravé
výživě
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a škola
Realizace: při samostatné práci - sledování času stráveného u televize a PC při
skupinové práci - tvorba ideálního jídelníčku x zdravý jídelníček při samostané
práci - příprava a kontrola prac. listu o zdravé výživě při diskuzi o možnostech
zdravého stravování při sledování a rozboru filmových dokumentů o zdravé
výživě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Realizace: při samostatné práci - sledování času stráveného u televize a PC při
skupinové práci - tvorba ideálního jídelníčku x zdravý jídelníček při samostané
práci - příprava a kontrola prac. listu o zdravé výživě při diskuzi o možnostech
zdravého stravování při sledování a rozboru filmových dokumentů o zdravé
výživě
Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Realizace: při samostatné práci - sledování času stráveného u televize a PC při
skupinové práci - tvorba ideálního jídelníčku x zdravý jídelníček při samostané
práci - příprava a kontrola prac. listu o zdravé výživě při diskuzi o možnostech
zdravého stravování a vlivu reklamy na lidské zdraví při sledování a rozboru
filmových dokumentů o zdravé výživě
Prevence zneužívání návykových látek

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
pozitivní životní hodnoty



Prevence zneužívání návykových látek
Žák -

účinky nejznámnějších návykových látek

sestaví žebříček svých životních hodnot

rizika zneužívání návykových látek, především kouření

orientuje se v účincích nejznámějších návykových látek

taktiky reklamních agentur propagujících tabákové výrobky a alkoholické nápoje

uvede příklady rizik zneužívání návykových látek, především kouření a alkoholu
rozpozná taktiky reklamních agentur propagujících tabákové výrobky a alkoholické nápoje a zaujme k nim
správné stanovisko

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání

Přesahy do

Přesahy z
Tělesná výchova
6. ročník
Rizika zakázaných prostředků

Realizace: při práci s učebnicí - pojmy a obrazová dokumentace při sledování a
rozboru dokumentu o návykových látkách při práci s iprogramem
kurakovaplice.cz
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Realizace: při práci s učebnicí - pojmy a obrazová dokumentace při sledování a
rozboru dokumentu o návykových látkách při práci s iprogramem
kurakovaplice.cz
Sebepoznání a sebepojetí
Realizace: při práci s učebnicí - pojmy a obrazová dokumentace při sledování a
rozboru dokumentu o návykových látkách při práci s iprogramem
kurakovaplice.cz
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace: při práci s učebnicí - pojmy a obrazová dokumentace při sledování a
rozboru dokumentu o návykových látkách při práci s iprogramem
kurakovaplice.cz
Hodnoty, postoje, praktická etika
Realizace: při práci s učebnicí - pojmy a obrazová dokumentace při sledování a
rozboru dokumentu o návykových látkách při práci s iprogramem
kurakovaplice.cz
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
Realizace: při sledování a rozboru dokumentu o návykových látkách při práci s
iprogramem kurakovaplice.cz
7. ročník

Mgr. Iva Dubová, 1 týdně, P
Zdraví a zdravý životní styl

Očekávané výstupy

Učivo
infekční choroby

žák:


Zdraví a zdravý životní styl
Žák -

cesty přenosu nákazy a prevence

popíše původce infekčních chorob, uvede příklady těchto chorob

postižení mezi námi

vysvětlí způsoby, jak zabránit přenosu infekčních chorob

zdravá výživa

vysvětlí pojem "handikepovaný člověk"

alternativní výživa a poruchy výživy

popíšet druhy postižení

abeceda zdravé výživy

vyjmenuje některé nadace, soutěže a programy pro postižené

vliv sportu na osobnost člověka

vyjmenuje a dodržuje základní zásady péče o zdraví

hygiena pohybové činnosti

samostatně využívá osvojené techniky a sociální dovednosti k regeneraci organizmu
uvede seznam látek, které by měly být obsaženy v potravě a vysvětlí jejich přínos organismu
vysvětlí pojem "alternativní výživa" a vyjmenuje některé její druhy

v odborné literatuře nebo na internetu vyhledá rizika spojená s obezitou
popíše abecedu zdravé výživy
vysvětlí význam sportování a pohybu na zdravém vzduchu

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Realizace: při realizaci a prezentování projektu Alternativní výživa x Zdravá
výživa při sledování a diskuzi nad filmem Anorexie při vyhledávání informací s
učebnice nebo PC - pojmosloví
Sebepoznání a sebepojetí
Realizace: při realizaci a prezentování projektu Alternativní výživa x Zdravá
výživa při sledování a diskuzi nad filmem Anorexie při vyhledávání informací s
učebnice nebo PC - pojmosloví
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace: při realizaci a prezentování projektu Alternativní výživa x Zdravá
výživa při sledování a diskuzi nad filmem Anorexie při vyhledávání informací s
učebnice nebo PC - pojmosloví
Komunikace
Realizace: při realizaci a prezentování projektu Alternativní výživa x Zdravá
výživa při diskuzi nad filmem Anorexie
Hodnoty, postoje, praktická etika
Realizace: při realizaci a prezentování projektu Alternativní výživa x Zdravá
výživa při sledování a diskuzi nad filmem Anorexie
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Realizace: při realizaci a prezentování projektu Alternativní výživa x Zdravá
výživa při sledování a diskuzi nad filmem Anorexie při vyhledávání informací s
učebnice nebo PC - pojmosloví
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
Realizace: při realizaci a prezentování projektu Alternativní výživa x Zdravá
výživa při sledování a diskuzi nad filmem Anorexie při vyhledávání informací s
učebnice nebo PC - pojmosloví

Přesahy do

Přesahy z
Svět práce
6. ročník
Zelenina
Tělesná výchova
7. ročník
Organizace pohybového režimu
Tělesná výchova
7. ročník
Rizika zakázaných prostředků
Tělesná výchova
7. ročník
Bezpečnost při sportu
Výchova k občanství
9. ročník
Člověk jako jedinec
Výchova k občanství
8. ročník
Člověk jako jedinec
Německý jazyk
7. ročník
Poslech s porozuměním
Německý jazyk
7. ročník
Mluvení
Německý jazyk
7. ročník
Čtení s porozuměním
Německý jazyk
7. ročník

Psaní
Výtvarná výchova
7. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení
Výtvarná výchova
8. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení
Rozvoj osobnosti

Očekávané výstupy

Učivo
typy osobností, formování osobnosti

žák:


Rozvoj osobnosti
Žák -

sebepoznávání a sebevýchova

vysvětlí pojem "osobnost"

modelové situační hry zaměřené na získání dovednosti asertivity

vysvětlí, proč je důležitý rozvoj různých kvalit osobnosti

jak nás vidí ostatní, zjišťování vlastních silných a slabých stránek

najde rozdíly v jedinečnostech osobnosti každého člověka (uvede na příkladech svých spolužáků nebo členů své
rodiny)

auto-destruktivní závislosti - pojmy obecně, násilí mířené proti sobě samému

vyzkouší si na modelových situacích umění říci NE

nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií

pojmenuje své slabé a silné stránky
vyhodnotí na základě svých znalostí a dovedností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt
uplatňuje osvojené komunikativní dovednosti na obranu proti manipulaci a agresi

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
Realizace: při modelových hrách - komunikace, asertivita, jak nás vidí ostatní
při práci s učebnicí a PC - pojmosloví: osobnost, vlastnosti, konflikt, násilí při
besedě o kyberšikaně při diskuzích nad tématy k probírané látce
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace: při modelových hrách - komunikace, asertivita, jak nás vidí ostatní
při práci s učebnicí a PC - pojmosloví: osobnost, vlastnosti, konflikt, násilí při
besedě o kyberšikaně při diskuzích nad tématy k probírané látce
Psychohygiena
Realizace: při modelových hrách - komunikace, asertivita, jak nás vidí ostatní
při práci s učebnicí a PC - pojmosloví: osobnost, vlastnosti, konflikt, násilí při
besedě o kyberšikaně při diskuzích nad tématy k probírané látce
Komunikace

Přesahy do

Přesahy z
Umělecká řemesla
7. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení
Výchova k občanství
9. ročník
Člověk jako jedinec
Výchova k občanství
8. ročník
Člověk jako jedinec
Výchova k občanství
7. ročník
Člověk jako jedinec
Výchova k občanství
6. ročník

Realizace: při modelových hrách - komunikace, asertivita, jak nás vidí ostatní
při besedě o kyberšikaně při diskuzích nad tématy k probírané látce
Hodnoty, postoje, praktická etika
Realizace: při modelových hrách - komunikace, asertivita, jak nás vidí ostatní
při práci s učebnicí a PC - pojmosloví: osobnost, vlastnosti, konflikt, násilí při
besedě o kyberšikaně při diskuzích nad tématy k probírané látce
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
Realizace: při modelových hrách - komunikace, asertivita, jak nás vidí ostatní
při práci s učebnicí a PC - pojmosloví: osobnost, vlastnosti, konflikt, násilí při
besedě o kyberšikaně při diskuzích nad tématy k probírané látce
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Realizace: při modelových hrách - komunikace, asertivita, jak nás vidí ostatní
při práci s učebnicí a PC - pojmosloví: osobnost, vlastnosti, konflikt, násilí při
besedě o kyberšikaně při diskuzích nad tématy k probírané látce
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Realizace: při modelových hrách - komunikace, asertivita, jak nás vidí ostatní
při práci s učebnicí a PC - pojmosloví: osobnost, vlastnosti, konflikt, násilí při
besedě o kyberšikaně při diskuzích nad tématy k probírané látce

Člověk jako jedinec
Výtvarné a digitální technologie
7. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení
Cvičení z českého jazyka
7. ročník
Obohacování slovní zásoby
Cvičení z českého jazyka
7. ročník
Věta a souvětí
Výtvarná výchova
7. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení
Výtvarná výchova
8. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení

Prevence zneužívání návykových látek

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
nejčastěji užívané drogy



Prevence zneužívání návykových látek
Žák -

doping

vysvětlí, proč lidé v dávných dobách začali zneužívat léčiva

vznik závislosti

vyjmenuje nejčastěji zneužívané látky v ČR

drogy a legislativa

popíše rizika zneužívání návykových látek

autoregulační a relaxační techniky jako alternativy zvládání problémů

vysvětlí, jak vzniká závislost

slabé a silné stránky mého já

vysvětlí pojem "doping" a jeho škodlivost na organismus

dramatizace situací v souvislosti s nežádoucími účinky drog

vyhledá na internetu nebo v doborné literatuře, co je trestným činem v souvislosti se zneužíváním návykových
látek
používá některé autoregulační a relaxační techniky

Průřezová témata

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Realizace: při vyhledávání informací o právním pojektí drogové problematiky
při skupinové práci - nejčastěji užívané drogy "Jak je známe MY" při sledování a
rozboru filmu o závislosti na tabáku a alkoholu při diskuzi o dopingové
problematice při dramatizaci modelové situace - Můj kamarád a závislost
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace: při vyhledávání informací o právním pojektí drogové problematiky
při skupinové práci - nejčastěji užívané drogy "Jak je známe MY" při sledování a
rozboru filmu o závislosti na tabáku a alkoholu při diskuzi o dopingové
problematice při dramatizaci modelové situace - Můj kamarád a závislost
Kreativita
Realizace: při vyhledávání informací o právním pojektí drogové problematiky
při skupinové práci - nejčastěji užívané drogy "Jak je známe MY" při sledování a
rozboru filmu o závislosti na tabáku a alkoholu při diskuzi o dopingové
problematice při dramatizaci modelové situace - Můj kamarád a závislost
Komunikace
Realizace: při vyhledávání informací o právním pojektí drogové problematiky
při skupinové práci - nejčastěji užívané drogy "Jak je známe MY" při sledování a
rozboru filmu o závislosti na tabáku a alkoholu při diskuzi o dopingové
problematice při dramatizaci modelové situace - Můj kamarád a závislost
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Realizace: při vyhledávání informací o právním pojektí drogové problematiky
při skupinové práci - nejčastěji užívané drogy "Jak je známe MY" při sledování a
rozboru filmu o závislosti na tabáku a alkoholu při diskuzi o dopingové
problematice při dramatizaci modelové situace - Můj kamarád a závislost
Hodnoty, postoje, praktická etika
Realizace: při vyhledávání informací o právním pojektí drogové problematiky
při skupinové práci - nejčastěji užívané drogy "Jak je známe MY" při sledování a
rozboru filmu o závislosti na tabáku a alkoholu při diskuzi o dopingové
problematice při dramatizaci modelové situace - Můj kamarád a závislost
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
Realizace: při vyhledávání informací o právním pojektí drogové problematiky
při skupinové práci - nejčastěji užívané drogy "Jak je známe MY" při sledování a
rozboru filmu o závislosti na tabáku a alkoholu při diskuzi o dopingové
problematice při dramatizaci modelové situace - Můj kamarád a závislost

Přesahy z
Výchova k občanství
8. ročník
Člověk jako jedinec

Osobní bezpečí

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
nebezpečné situace



Osobní bezpečí
Žák -

šikana

popíše situace ohrožující zdraví nebo život

bezpečné sportování

zdůvodní, proč může být setkání s lidmi agresivními a pod vlivem alkoholu nebo návykových látek nebezpečné

násilí v sexualitě

uvede příklady "šikany" a její důsledky

nácvik první pomoci

uvede, na koho se obrátí při výskytu šikany
vyjmenuje a dodržuje zásady bezpečného sportování
popíše rizika hazardování při nebezpečném sportování
pojmenuje příčiny a formy sexuálního zneužívání
navrhne, co dělat v případě sexuálního obtěžování
předvede základní druhy obvazování
předvede, jak ošetří drobná poranění
navrhne vybavení domácí lékarničky
vyjmenuje čísla pro přivolání pomoci
seznámí se s odpovědným chováním v rizikových situacích silniční a železniční dopravy a při mimořádných
událostech

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
Realizace: při diskuzi o významu zdravého nastavení vztahů v kolektivu třídy při
dramatizaci modelové situace - Šikana a její vznik, Škádlení x Šikana při
dotazníkovém šetření o Šikaně Zaměřeno na: moje vztahy k druhým lidem,
postoje, hodnoty
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace: při diskuzi o významu zdravého nastavení vztahů v kolektivu třídy při
dramatizaci modelové situace - Šikana a její vznik, Škádlení x Šikana při
dotazníkovém šetření o Šikaně Zaměřeno na: cvičení sebekontroly,
sebeovládání
Mezilidské vztahy
Realizace: při preventivních programech - záchranářský den, besedy s Policií ČR
při diskuzi o významu zdravého nastavení vztahů v kolektivu třídy při
dramatizaci modelové situace - Šikana a její vznik, Škádlení x Šikana při
dotazníkovém šetření o Šikaně Zaměřeno na: chování podporující dobré
vztahy, lidská práva jako regulativ vztahů

Přesahy do

Přesahy z
Sportovní hry
7. ročník
Bezpečnost při sportu
Výchova k občanství
8. ročník
Člověk jako jedinec
Výtvarné a digitální technologie
7. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení

Komunikace
Realizace: při preventivních programech - záchranářský den, besedy s Policií ČR
při diskuzi o významu zdravého nastavení vztahů v kolektivu třídy při
dramatizaci modelové situace - Šikana a její vznik, Škádlení x Šikana při
dotazníkovém šetření o Šikaně
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Realizace: při preventivních programech - záchranářský den, besedy s Policií ČR
při diskuzi o významu zdravého nastavení vztahů v kolektivu třídy při
dramatizaci modelové situace - Šikana a její vznik, Škádlení x Šikana při
dotazníkovém šetření o Šikaně Zaměřeno na: problémy v mezilidských vztazích,
sociální role ve skupině
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
Realizace: při preventivních programech - záchranářský den, besedy s Policií ČR
při diskuzi o významu zdravého nastavení vztahů v kolektivu třídy při
dramatizaci modelové situace - Šikana a její vznik, Škádlení x Šikana při
dotazníkovém šetření o Šikaně Zaměřeno na: Listinu základních práv a svobod,
principy soužití s minoritami
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Realizace: při preventivních programech - záchranářský den, besedy s Policií ČR
při diskuzi o významu zdravého nastavení vztahů v kolektivu třídy při
dramatizaci modelové situace - Šikana a její vznik, Škádlení x Šikana při
dotazníkovém šetření o Šikaně Zaměřeno na: demokratické způsoby řešení
konfliktů a problému v osobním životě a ve společnosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Realizace: při preventivních programech - záchranářský den, besedy s Policií ČR
při diskuzi o významu zdravého nastavení vztahů v kolektivu třídy při
dramatizaci modelové situace - Šikana a její vznik, Škádlení x Šikana při
dotazníkovém šetření o Šikaně Zaměřeno na: základní morální normy, osobní
přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy
Etnický původ
Sexuální výchova

Očekávané výstupy

Učivo
biologický vývoj v pubertě

žák:


Sexuální výchova
Žák -

sexualita jako součást formování osobnosti x zdrženlivost

popíše zákonitosti biologického vývoje v pubertě

odlišnosti mají svůj význam

vysvětlí rozdílnost pohlaví a uvede příklady

stáváme se mužem a ženou

pojmenuje pohlavní orgány žena a muže

rozmnožování

vysvětlí pojmy "menstruace" a "poluce"

člověk hledající přátelství a kamarádství

popíše vznik zárodku a vývoj plodu

vytvoření vztahu mezi dívkami a chlapci

shrne projevy puberty jako období hledání sama sebe

vyjádří vlastní názor na rozdíl mezi zamilovaností a láskou

zamilovanost, přátelství a láska - hodnoty vztahu

podpoří stanovisko, že je nutné neustále pracovat na dobrých vztazích přátel a partnerů

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
Realizace: při projektu Pubescence a její projevy - příprava a prezentace žáků
při diskuzi o sexuálním chování pubescentů a o významu přátelství a lásky v
životě člověka
Poznávání lidí
Realizace: při projektu Pubescence a její projevy - příprava a prezentace žáků
při diskuzi o sexuálním chování pubescentů a o významu přátelství a lásky v
životě člověka
Komunikace
Realizace: při projektu Pubescence a její projevy - příprava a prezentace žáků
při diskuzi o sexuálním chování pubescentů a o významu přátelství a lásky v
životě člověka
Hodnoty, postoje, praktická etika
Realizace: při projektu Pubescence a její projevy - příprava a prezentace žáků
při diskuzi o sexuálním chování pubescentů a o významu přátelství a lásky v
životě člověka
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Realizace: při projektu Pubescence a její projevy - příprava a prezentace žáků
při diskuzi o sexuálním chování pubescentů a o významu přátelství a lásky v
životě člověka
Rodina

Očekávané výstupy

Učivo
práva a povinnosti členů rodiny

žák:


Rodina
Žák -

denní režim v rodině

popíše práva a povinnosti členů rodiny

komunikace v rodině, řešení konfliktu

rozvine názor, že vztah k právům a povinnostem se vytváří již v dětství

rodina a bydlení

popíše základní konflikty, které vedou k rozpadu manželství

zařízení bytu a stolování

posoudí zásady vzájemné komunikace v rodině a s vrstevníky

ekonomika domácnosti

vysvětlí, proč je důležité s lidmi správně komunikovat
popíše, čím bychom se měli řídit při zařizování bytu či domu
navrhne svůj ideální byt
popíše a dodržuje zásady správného stolování
vede si krátkodobý záznam o výdajích rodiny
sestaví žebříček svých hodnot, který ovládá ekonomické myšlení a chování

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Realizace: při praktickém nácviku stolování a přípravy zdravé výživy při
dramatizaci situace - konflikt v rodině "Komunikace v pubescenci" při
samostatné práci - tvorba rodinného rozpočtu, ideální bydlení pro rodinu při
diskuzi - ideální bydlení x realita
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace: při praktickém nácviku stolování a přípravy zdravé výživy při
dramatizaci situace - konflikt v rodině "Komunikace v pubescenci" při
samostatné práci - tvorba rodinného rozpočtu, ideální bydlení pro rodinu při
diskuzi - ideální bydlení x realita
Kreativita
Realizace: při praktickém nácviku stolování a přípravy zdravé výživy při
dramatizaci situace - konflikt v rodině "Komunikace v pubescenci" při
samostatné práci - tvorba rodinného rozpočtu, ideální bydlení pro rodinu při
diskuzi - ideální bydlení x realita
Komunikace
Realizace: při praktickém nácviku stolování a přípravy zdravé výživy při
dramatizaci situace - konflikt v rodině "Komunikace v pubescenci" při
samostatné práci - tvorba rodinného rozpočtu, ideální bydlení pro rodinu při
diskuzi - ideální bydlení x realita
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Realizace: při praktickém nácviku stolování a přípravy zdravé výživy při
dramatizaci situace - konflikt v rodině "Komunikace v pubescenci" při
samostatné práci - tvorba rodinného rozpočtu, ideální bydlení pro rodinu při
diskuzi - ideální bydlení x realita
Hodnoty, postoje, praktická etika
Realizace: při praktickém nácviku stolování a přípravy zdravé výživy při
dramatizaci situace - konflikt v rodině "Komunikace v pubescenci" při

Přesahy do

Přesahy z
Výchova k občanství
6. ročník
Člověk jako jedinec
Výchova k občanství
6. ročník
Člověk ve společnosti
Německý jazyk
7. ročník
Poslech s porozuměním
Německý jazyk
7. ročník
Mluvení
Německý jazyk
7. ročník
Čtení s porozuměním
Německý jazyk
7. ročník
Psaní

samostatné práci - tvorba rodinného rozpočtu, ideální bydlení pro rodinu při
diskuzi - ideální bydlení x realita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
při praktickém nácviku stolování a přípravy zdravé výživy při dramatizaci
situace - konflikt v rodině "Komunikace v pubescenci" při samostatné práci tvorba rodinného rozpočtu, ideální bydlení pro rodinu při diskuzi - ideální
bydlení x realita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
při praktickém nácviku stolování a přípravy zdravé výživy při dramatizaci
situace - konflikt v rodině "Komunikace v pubescenci" při samostatné práci tvorba rodinného rozpočtu, ideální bydlení pro rodinu při diskuzi - ideální
bydlení x realita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
při praktickém nácviku stolování a přípravy zdravé výživy při dramatizaci
situace - konflikt v rodině "Komunikace v pubescenci" při samostatné práci tvorba rodinného rozpočtu, ideální bydlení pro rodinu při diskuzi - ideální
bydlení x realita
8. ročník

Mgr. Iva Dubová, 0+1 týdně, P
Partnerství a manželství

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
výběr partnera, žebříček hodnot při výběru partnera



Partnerství a manželství
Žák diskutuje o tom, že manželství vyžaduje od partnerů vzájemné pochopení, toleranci, podobné zájmy a cíle,
vzájemnou podporu a sexuální přitažlivost

manželství
svatba, zvyky
těhotenství nezletilých a manželství

vysvětlí, co je to manželství a kdo do něho nemůže vstupovat
důvody rozpadu manželství, domácí násilí
vysvětlí postup při žádosti o svatbu a ví, za jakých podmínek lze uzavřít manželství
náhradní rodinná péče
posoudí nejčastější důvody rozpadu nezralých manželství
popíše svatební zvyky a druhy svateb
vysvětlí, za jakých podmínek mohou uzavřít manželství nezletilí
popíše postup, jak se bránit domácímu násilí
vyjmenuje jiné alternativy výchovy dětí v náhradní rodině a uvede příklady

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
Realizace: při dizkuzích o principech manželství, tradicích při samostatné práci
- úvaha nad důvody rozpadu manželství při projektu - Reál x Ideál - partner do
života při prezentaci právního minima - těhotenství nezletilých
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kooperace a kompetice
Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
Realizace: při dizkuzích o principech manželství, tradicích při samostatné práci
- úvaha nad důvody rozpadu manželství při projektu - Reál x Ideál - partner do
života při prezentaci právního minima - těhotenství nezletilých
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Realizace: při dizkuzích o principech manželství, tradicích při samostatné práci
- úvaha nad důvody rozpadu manželství při projektu - Reál x Ideál - partner do
života při prezentaci právního minima - těhotenství nezletilých
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Realizace: při dizkuzích o principech manželství, tradicích, instituce manželství
ve světě, vliv náboženství na manželské soužití při samostatné práci - úvaha
nad důvody rozpadu manželství při projektu - Reál x Ideál - partner do života
při prezentaci právního minima - těhotenství nezletilých
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Realizace: při dizkuzích o principech manželství, tradicích při samostatné práci
- úvaha nad důvody rozpadu manželství při projektu - Reál x Ideál - partner do
života
Sexuální výchova

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
první sexuální kontakty



Sexuální výchova
Žák vysvětlí rozdíl mezi pouhou zamilovaností, krátkodobou erotickou známostí a plně rozvinutou láskou projevující
se hlubokým trvalým citem

antikoncepce, nekoitální aktivity
plánované rodičovství, umělé přerušení těhotenství
homosexualita

uplatňuje ve svých citových projevech na veřejnosti vhodnou míru zdrženlivosti
sexuální delikty
vyjmenuje druhy antikoncepce a popíše její použití

přenosné pohlavní choroby
vysvětlí rizika předčasného počátku pohlavního styku
postoje k sexualitě a sexuálnímu chování - sexuální orientace, prostituce, předsudky a diskriminace, delikventní chování
definuje věkovou hranici trestní zodpovědnosti v souvislosti se sexualitou
popíše, co znamená plánované rodičovství
popíše rizika umělého přerušení těhotenství
vyjmenuje odborná pracoviště a poradny v oblasti sexuality
vyjmenuje a popíše příznaky sexuálně přenosných nemocí
vyjádří vlastní názor v otázce homosexuality, registrovaného partnerství, zná fakta o homosexuálech, brání se
předsudkům

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Přírodopis
Sebepoznání a sebepojetí
8. ročník
Realizace: při semináři Projevy sexuality při diskuzích o homosexualitě,
Pohlavní soustava
fenomén homofobie, sexuální delikty x právo při samostané práci - vyhledávání
informací o vhodných metodách antikoncepce, zdravotní péče při projektu
Civilizační choroby - AIDS, přenosné civilizační choroby
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Realizace: při semináři Projevy sexuality při diskuzích o homosexualitě,
fenomén homofobie, sexuální delikty x právo při samostané práci - vyhledávání
informací o vhodných metodách antikoncepce, zdravotní péče při projektu
Civilizační choroby - AIDS, přenosné civilizační choroby
Princip sociálního smíru a solidarity
Rozvoj osobnosti

Očekávané výstupy

Učivo

sebepoznání a sebevýchova

žák:


Rozvoj osobnosti
Žák -

hledání vlastního "já"

diskutuje o významu rozvoje různých kvalit osobnosti

vytváření hodnotového systému

navrhne způsoby ovlivňování negativních tělesných a duševních stavů (pravidelný režim, pohybové činnosti,
odpočinek, regenerační a relaxační postupy, nekonfliktní jednání)

pomáhající a prosocíální chování

zaujme stanovisko k tomu, že nekritické odmítání názorů dospělých (zkušených) nebo únik od problému situaci
neřeší, ale spíše zhoršuje

přejímání postojů od rodiny a vrstevníků

vysvětlí, proč je neustále potřeba pracovat na vývoji osobnosti

psychosociální hry zaměřené na posílení sebedůvěry
dopad vlastního jednání a chování

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Realizace: při situačních hrách při samostané práci - úvaha nad "Filmem
života", testování vlastností a vůle při hrách na paměť při diskuzích nad
tématy: Hodnoty v životě člověka, důsledky chování a jednání, školní řád při
aktivitách spojených s charitiativní činností školy: srdíčkové dny, finační
podpora vybrané instituci, atd.
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

Přesahy do

Přesahy z
Svět práce
8. ročník
Zaměstnání
Výchova k občanství
7. ročník
Člověk jako jedinec
Umělecká řemesla
8. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení
Výtvarné a digitální technologie
8. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení

Prevence zneužívání návykových látek

Očekávané výstupy

Učivo
drogy a infekční nemoci

žák:


Prevence zneužívání návykových látek
Žák -

drogy a zákon

vysvětlí souvislosti mezi užíváním drog a možností nákazy virem HIV

možnosti léčení - komunitní centra, lékařské instituce

doporučí specializovanou pomoci v oblasti zneužívání drog

registrované církve v ČR, hlavní směry

popíše, jak pomoci vrstevníkovi nebo jiné osobě při problémech s návykovými látkami

znaky sekt

popíše rizika rozvoje závislosti
vyjádří svůj názor v diskusi o náboženských směrech
popíše znaky sekty
vyjádří se k názoru, že v sektách nevládne atmosféra svobodného myšlení a rozhodování

Průřezová témata
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Realizace: při projektu Závislosti - příprava, realizace, prezentace, zhodnocení
při diskuzích nad právním rámcem drogové legislativy při vyhledávání
informací - PC, tiskoviny, knihy, učebnice při situačních hrách - znaky sekty
Sebepoznání a sebepojetí
Psychohygiena
Poznávání lidí
Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět

Přesahy do

Přesahy z

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Osobní bezpečí

Očekávané výstupy

Učivo
řešení obtížných situací

žák:


Osobní bezpečí
Žák -

nácvik chování v různých krizových situacích

uvede kontakty na linku důvěry, policii a další specializované služby

rizikové chování - zbraně a nebezpečné látky a předměty

popíše, jak řešit některé obtížné životní situace

základní úkoly ochrany obyvatelstva, varovný signál a evakuace

používá některé další relaxační a autoregulační techniky

prevence vzniku mimořádných událostí

popíše, jak poskytne první pomoc při stavech ohrožujících zdraví - krvácení, popálení apod.
vyjmenuje desatero bezpečného zvládání mimořádných událostí

sebedestruktivní chování
relaxační a autoregulační techniky
poskytování první pomoci

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Realizace: při dramatizaci situcí - krizové situace ve škole i mimo ni, běžná
rizika při vyhledávání informací - ochrana obyvatelstva ČR, varovné signály,
evakuace při diskuzi nad znaky sebedestruktivního chování
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
Formy participace občanů v politickém životě
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Etnický původ

Přesahy do

Přesahy z
Výtvarné a digitální technologie
8. ročník
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení

Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Zdraví a zdravý životní styl

Očekávané výstupy

Učivo
zdravý způsob stravování mládeže

žák:


Zdraví a zdravý životní styl
Žák -

zásady rozvoje zdatnosti, pohybový režim

vysvětlí, proč je důležité správné stravování pro zdraví v dospívání

instituce, kde je možno věnovat se pohybovým aktivitám

vyjmenuje některé instituce, kde je možno věnovat se pohybovým aktivitám

biometrická měření

provede biometrická měření a vyhodnotí je

civilizační choroby

objasní příčiny civilizačních chorob

ochrana před chronickými nepřenosnými chorobami

seznámí se s prevencí kardiovaskulárních a metabolických onemocnění a s možnostmi první pomoci

prevence kardiovaskulárních a matabolických onemocnění

Průřezová témata
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
Realizace: při vyhledávání informací o sportovních a zdravotních institucích při
diskuzích o prevenci a civilizačních chorobách při praktickém nácviku zdatnost, vytrvalost, vůle
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
Realizace: při praktickém nácviku - zdatnost, vytrvalost, vůle

Přesahy do
Chemie
9. ročník
Deriváty uhlovodíků
Chemie
9. ročník
Přírodní látky

Přesahy z
Chemie
8. ročník
Vzduch
Chemie
8. ročník
Hydroxidy
Svět práce
6. ročník
Zelenina
Tělesná výchova
8. ročník
Bezpečnost při sportu
Výchova k občanství
7. ročník
Člověk jako jedinec
Anglický jazyk
8. ročník
Čtení s porozuměním

Anglický jazyk
8. ročník
Mluvení
Anglický jazyk
8. ročník
Poslech s porozuměním
Anglický jazyk
8. ročník
Psaní
Svět práce
8. ročník
Příprava pokrmů
Tělesná výchova
Charakteristika předmětu
Charakteristika vyučovacího předmětu tělesná výchova pro 1. - 9. ročník
Obsahové vymezení
Vyučovací předmět tělesná výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví . Představuje hlavní zdroj poznatků a námětů pro zdravotní, rekreační a sportovní využití pohybu v režimu školy i mimo školu.
V tělesné výchově žáci nacházejí prostor k osvojování nových pohybových dovedností, k ovládnutí a využití různého sportovního náčiní a nářadí, k seznámení s návody pro pohybovou prevenci a vytváření zdravého životního stylu
vedoucího k utužování zdraví.
Umožňuje žákům poznat vlastní pohybové možnosti a přednosti. Vede žáky od spontánního pohybu k řízené pohybové činnosti a zpět k vlastní pravidelné seberealizaci v oblíbeném sportu
Tělesná výchova by měla mít pozitivní vztah na žáka v duchu fair-play.

Z průřezových témat jsou začleněna:
Osobnostní a sociální výchova 1. – 9. ročník
• Rozvoj schopnosti poznávání
• Seberegulace a sebeorganizace
• Poznávání lidí
• Kooperace a kompetence
• Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
• Komunikace
. Kreativita
. Psychohygiena

Výchova demokratického občana 6. – 9. ročník
• Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování.
Výchova k myšlení v globálních souvislostech 6. – 9. ročník
• Jsme Evropané.
Enviromentální výchova 1. – 9. ročník
• Vztah člověka a prostředí.
Multikulturní výchova 1. - 9. ročník

. Lidské vztahy
. Multikulturalita
. Princip sociálního smíru a solidarity
Časové vymezení
Předmět je vyučován ve všech ročnících v časové dotaci 2 hodiny týdně. Od sedmého ročníku posílen o 1 hodinu volitelného předmětu sportovní hry. Výuka se dělí na dvě skupiny – 1. - 5 roč. společně, od 6. - 9.roč. na chlapce a dívky z
jednoho ročníku a v rámci volitelného předmětu sportovní hry dochází ke spojování žáků z důvodu naplnění počtu v příslušném předmětu.
Organizační vymezení
Převažující formou realizace je vyučovací hodina. Kromě toho je obsah předmětu realizován i v blocích (kurzy LVVZ – 7. ročník, sportovní soutěže, školy v přírodě, ozdravné pobyty, plavání - 3. a 4. třídy, turistika ). Výuka probíhá ve dvou
tělocvičnách a na venkovním hřišti. Žákům se zájmem o sport a talentovaným žákům nabízíme zapojení do školních sportovních kroužků. Preventivně zařazujeme do výuky zdravotní tělesnou výchovu.
Škola je pravidelným organizátorem sportovních soutěží ve stolním tenise a florbalu v rámci Poprasku.

Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
• Žáky vedeme k sebehodnocení.
• Umožňujeme realizovat vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivost.
• Zúastňujeme se s žáky sportovních soutěží.
• Vedeme žáky k samostatnému organizování soutěží, turnajů na úrovni ZŠ.
• Vedeme k žáky k dodržování a rozlišení chování adekvátního pro hráče, rozhodčího, organizátora a diváka – uplatnění práv a povinností.
• Učíme žáky provést rozbor pohybových činností.
• Vedeme žáky k užívání základního sportovního a tělocvičného názvosloví.
Kompetence k řešení problémů
• Žáky vedeme ke komplexnímu zhodnocení prováděné pohybové činnosti u sebe i druhých – najít příčinu při chybném provedení a řešit ji.
• Učíme volit vhodné způsoby řešení při sportovních hrách (taktika).
• Učíme prakticky si ověřovat správnost řešení problému, sledovat vlastní pokrok při zdolávání pohybového problému.
• Vedeme žáky k uvážlivým rozhodnutím, k jejich obhajobě, k uvědomění si zodpovědnosti za svá rozhodnutí v různých akcích.
Kompetence komunikativní
• Vedeme žáky k užívání základního tělocvičného názvosloví.
• Učíme žáky adekvátně ústně reagovat přestupkům proti pravidlům.
• Podporujeme přátelské vztahy na sportovních akcích i mimo ně.
• Vedeme žáky k vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli.
• Účastníme se instruktážních tělovýchovných akcí vedených odborníky.
Kompetence sociální a personální
• Rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat v týmu.
• Usilujeme o to, aby žáci prokázali schopnost střídat role v družstvu.
• Vedeme žáky k respektování druhých lidí.
• Vedeme žáky adekvátně reagovat při úrazu spolužáka.
• Snažíme se vést žáky k dodržování společně dohodnutých pravidel chování na sportovišti i mimo ně.
Kompetence občanské
• Snažíme se předvídat možná nebezpečí úrazu, předcházet jim a v případě potřeby poskytnout první pomoc.
• Vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu a odmítání škodlivin.
• Zdůrazňujeme rovnost všech lidí bez ohledu na jejich původ, rasu, tělesný či smyslový handicap.
• Seznamujeme žáky s významem českého sportu ve světě.

Kompetence pracovní
• Vyžadujeme dodržování bezpečnosti na sportovištích.
• Klademe důraz na vhodné a bezpečné chování v přírodě, silnicích a snažíme se minimalizovat rizika, která mohou vzniknout při sportovní činnosti.
• Vedeme žáky k hygienickým návykům při sportování.
HODNOCENÍ
1 - Žák je v pohybových činnostech aktivní a samostatný. Zcela využívá své pohybové dovednosti a schopnosti a úspěšně je rozvijí, dle svých individuálních možností se jeho pohybový výkon zvyšuje. Osvojené dovednosti a návyky
aplikuje tvořivě v pohybových činnostech. Projevuje zájem a snahu.
2 - Žák je v pohybových činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své pohybové dovednosti a schopnosti, které úspěšně rozvijí. Osvojené dovednosti a návyky dle svých individuálních možností zlepšuje.
3 - Žák je v pohybových činnostech méně aktivní, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho pohybové dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje
pomoc učitele. Osvojené dovednosti dle svých individuálních možností nezlepšuje.
4 - Žák je v pohybových činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností, pohybových dovedností a jeho projev jsou málo uspokojivé a individuální pokrok není žádný. Pohybové úkoly řeší s častými chybami. Dovednosti aplikuje
jen se značnou pomocí učitele.
5 - Žák je v pohybových činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností a pohybových dovedností je neuspokojivý. Jeho projev je většinou chybný. Minimální osvojené pohybové dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem
o pohybové činnosti.

Průřezová témata pokrývaná předmětem
1. ročník

2 týdně, P
Každodenní pohybová činnost

Očekávané výstupy
žák:


Každodenní pohybová činnost
- smysluplně využívá relaxační přestávky
- dodržuje správné držení těla

Průřezová témata

Učivo
- relaxační přestávky
- význam pohybu pro zdraví
- správné držení těla

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Psychohygiena
uvolnění - relaxace

Člověk a jeho svět
1. ročník
Lidské tělo a zdraví

Jednoduchá pohybová činnost

Očekávané výstupy

Učivo
- příprava organismu - příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži

žák:


Jednoduchá pohybová činnost
- zvládá jednoduché pohybové činnosti nebo činnosti prováděné ve skupině

- pohybové hry - pohybová tvořivost, přihrávky rukou a nohou, manipulace s míčem

- základy atletiky - rychlý běh, skok do dálky, hod míčkem
Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity

Přesahy do
Hudební výchova
1. ročník
pohybový doprovod
Hudební výchova
1. ročník
rytmický doprovod
Hudební výchova
1. ročník
zpěv

Přesahy z
Hudební výchova
1. ročník
pohybový doprovod
Hudební výchova
1. ročník
zpěv
Hudební výchova
1. ročník
rytmický doprovod

Zásady hygieny

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Zásady hygieny
- seznámí se s hlavními zásadami hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Psychohygiena
uvolnění - relaxace

- hygiena při TV - vhodné oblečení a obutí
- hygiena pohybových činností

Přesahy do
Člověk a jeho svět
1. ročník
Lidské tělo a zdraví

Přesahy z
Člověk a jeho svět
1. ročník
Lidské tělo a zdraví

Pokyny a povely

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


- organizace při Tv - základní organizace prostoru a činností v běžném prostředí
- komunikace v TV - tělocvičné názvosloví, smluvené povely

Pokyny a povely
- seznamí se základními pokyny a povely

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kooperace a kompetice

Přesahy do
Český jazyk a literatura
1. ročník

Přesahy z

jasná a respektující komunikace

KV - základní komunikační pravidla

zdravotně zaměřené činnosti

Očekávané výstupy

Učivo
- zdravotně zaměřené činnosti - správné držení těla, průpravná cvičení

žák:


zdravotně zaměřené činnosti
snaží se o správné držení těla

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
pomáhající chování
2. ročník

2 týdně, P
Každodenní pohybová činnost

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


- relaxační přestávky
- význam pohybu pro zdraví

Každodenní pohybová činnost
-spojuje každodenní pohybovou činnost se zdravím

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Psychohygiena
dobrá organizace času

Přesahy do

Přesahy z

Člověk a jeho svět
2. ročník
Lidské tělo

Jednoduchá pohybová činnost

Očekávané výstupy

Učivo
- příprava organismu - základní cvičební polohy, postoje, pohyby nohou a paží, trupu

žák:


Jednoduchá pohybová činnost
- zvládá jednoduché pohybové činnosti nebo činnosti prováděné ve skupině

- pohybové hry- základní pravidla osvojovaných her, povely pro realizaci her, hry, manipulace s míčem
- základy gymnastiky
- základy atletiky- rychlý běh na 50m, základy nízkého startu, nácvik skoku do dálky

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity

Přesahy do
Hudební výchova
2. ročník
vyjádření tempa

Přesahy z
Hudební výchova
2. ročník
zpěv
Hudební výchova
2. ročník

vyjádření tempa
Hudební výchova
2. ročník
doprovod
Hudební výchova
2. ročník
rytmický doprovod
Spolupráce

Očekávané výstupy

Učivo
- základy sportovních her - základní pojmy související s hrami

žák:


Spolupráce
- spolupracuje v týmu nebo při soutěžích přiměřeně svému věku

- soutěže družstev
- přetahování
- přežití v přírodě - úkryt

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kooperace a kompetice
seberegulace v situaci nesouhlasu

Přesahy do
Člověk a jeho svět
2. ročník
Bezpečné chování

Přesahy z
Člověk a jeho svět
2. ročník
Právo a spravedlnost

Zásady hygieny

Očekávané výstupy

Učivo

žák:

- hygiena při TV- správný cvičební úbor


Zásady hygieny
- dodržuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Psychohygiena
dovednosti pro pozitivní naladění mysly, uvolnění - relaxace

- bezpečnost při pohybových činnostech - bezpečný pohyb a bezpečné chování v tělocvičně a na hřišti

Přesahy do
Člověk a jeho svět
2. ročník
Lidské tělo
Člověk a jeho svět
2. ročník
Zdraví

Přesahy z
Člověk a jeho svět
2. ročník
Lidské tělo

Pokyny a povely

Očekávané výstupy

Učivo

žák:

- organizace při Tv- základní organizační činnosti na smluvené povely, signály (změna místa)


Pokyny a povely
- cvičí základní pokyny a povely

- komunikace v Tv - základní pojmy spojené s osvojovávanými činnostmi, cvičebními prostory a vybavením

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace
regulace vlastního jednání

Přesahy do

Přesahy z

Český jazyk a literatura
2. ročník
KV - verbální a nonverbální prostředky řeči

Člověk a jeho svět
2. ročník
Bezpečné chování

Oslabení

Očekávané výstupy

Učivo
technika speciálního cvičení

žák:


Oslabení
podle pokynů učitele zvládne jednoduchá speciální cvičení

3. ročník

2 týdně, P
Každodenní pohybová činnost

Očekávané výstupy

Učivo
- relaxační přestávky
- pohybové hry a aktivita

žák:


Každodenní pohybová činnost
- vytvoří si každodenní pohybový režim

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Psychohygiena
dovednosti pro dobrý vztah k sobě samému

Přesahy do

Přesahy z

Člověk a jeho svět
3. ročník
Lidské tělo

Jednoduchá pohybová činnost

Očekávané výstupy
žák:


Jednoduchá pohybová činnost
- zlepšuje se v prováděných pohybových činnostech na základě výkonnostních tabulek

Učivo









- příprava organismu -- protahovací a strečinková cvičení, dechová cvičení, správné držení těla
- základy gymnastiky
průpravná cvičení
- základy atletiky - běžecká abeceda
- pohybové hry- přihrávka jednoruč, obouruč, pohyb s míčem a bez míče, vybíjená, florbal
- plavání
- rytmické a kondiční formy cvičení - hudebně pohybové hry - rytmus, tempo, melodie
přežití v přírodě - nouzový přístřešek, zajištění vody

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity

Přesahy do
Hudební výchova
3. ročník
pohybový doprovod

Přesahy z
Hudební výchova
3. ročník
pohybový doprovod
Člověk a jeho svět
3. ročník
Místo kde žijeme

Zásady hygieny

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Zásady hygieny
- uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech
( tělocvična, hřiště, bazén)

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Psychohygiena
dobrá organizace času, zvládání stresových situací

- hygiena při dalších pohybových aktivitách - plavání, turistika
- bezpečnost při pohybových činnostech - ošetření menších poranění

Přesahy do
Člověk a jeho svět
3. ročník
Zdraví

Přesahy z
Člověk a jeho svět
3. ročník
Lidské tělo

Pokyny a povely

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


- organizace při soutěžích, rozhodování
- komunikace - základní pojmy spojené s pohybovými činnostmi

Pokyny a povely
- plní základní pokyny a povely

Průřezová témata

Přesahy do
Český jazyk a literatura
3. ročník
KV - jednoduché sdělení

Přesahy z
Člověk a jeho svět
3. ročník
Bezpečné chování

4. ročník

2 týdně, P
Pravidelný pohybový režim

Očekávané výstupy
žák:


Učivo
- relaxační přestávky
- význam pohybu pro zdraví- příprava organismu při cvičení

Pravidelný pohybový režim
- vede rozcvičku

Pohybový režim

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


- zdravotně zaměřené činnosti- cvičení vyrovnávací- podle úrovně oslabení
cvičení kompenzační

Pohybový režim
- zařadí do pohybového režimu korektivní cvičení

Pohybové dovednosti

Očekávané výstupy

Učivo
- rytmické a kondiční formy cvičení

žák:


Pohybový dovednosti
- zvládne v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti
- používá osvojené pohybové hry

- pohybové hry - pohyb s míčem a bez míče, zastavení, vedení míče, využití přírodního prostředí pro pohybové
hry, variace her
-kopaná, vybíjená, přehazovaná, florbal
- základy přežití v přírodě
- nouzový přístřešek, úkryt, zajištění vody a potravy

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
schopnost vidět věci jinak

Přesahy do
Hudební výchova
4. ročník
pohybový doprovod

Přesahy z
Hudební výchova
4. ročník
pohybový doprovod

Pravidla hygieny

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Pravidla hygieny
- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí a na dopravním hřišti

Průřezová témata

- hygiena - osobní hygiena, hygiena na plavání
- bezpečnost při pohybových činnostech - bezpečný pohyb a chování

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Psychohygiena
hledání pomoci při potížích
Kvalita pohybových činností

Očekávané výstupy

Učivo
- základy gymnastiky

žák:


Kvalita pohybových činností
- jednoduše zhodnotí kvalitu pohybových činností spolužáka
- reaguje na pokyny učitele

- přeskok
- kladinka - chůze bez dopomoci
- základy atletiky- vytrvalý běh do 1000m, běh v terénu, druhy startu. - skok - skok do dálky, hod míčkem

Průřezová témata

Přesahy do
Matematika

Přesahy z

4. ročník
Základní prostorová tělesa
Fair play

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
- zásady jednání a chování fair play



Fair play
- jedná v duch fair play, dodržuje pravidla her a soutěží
- upozorní na přestupky proti pravidlům

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
moje psychika (temperament, postoje, hodnoty)
Základy názvosloví

Očekávané výstupy
žák:


Učivo
- komunikace - nástup, názvosloví
- organizace - činností a soutěží

Základní názvosloví
- užívá základní tělocvičné názvosloví
- cvičí podle popisu

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
vzájemné poznávání ve skupině
Soutěže

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
- pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností - soutěživé hry, školní soutěže



Soutěže
- organizuje nenáročné pohybové činnosti

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace
cvičení sebeovládání
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Princip sociálního smíru a solidarity
odpovědnost každého jedince za odstranění předsudků
Pohybové výkony

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
- měření a posuzování pohybových dovedností



Pohybové výkony
- změří základní pohybové výkony
- porovná své výkony s předchozími výsledky

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
vztahy a naše třída - podpora

Přesahy do

Přesahy z

Matematika
4. ročník
Třídění dat, tabulky

Zdravotně zaměřené činnosti

Očekávané výstupy

Učivo
- správné držení těla

žák:


Zdravotně zaměřené činnosti
zařazuje do svého pohybového režimu kompenzační cvičení

- průpravná a relaxační cvičení

Oslabení

Očekávané výstupy

Učivo
činnosti, které žák nemůže vykonávat

žák:


Oslabení
upozorní na činnosti, které jsou v rozporu s oslabením

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Poznávání lidí
pozornost vůči odlišnostem
Sportovní dění

Očekávané výstupy

Učivo
sleduje sportovní dění v různých informačních zdrojích

žák:


Sportovní dění
sleduje sportovní dění v různých informačních zdrojích

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
vliv medií na jednotlivce, skupinu - vnímání mediálních sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti
Technika cvičení

Očekávané výstupy

Učivo
technika speciálního cvičení

žák:


Technika cvičení
podle pokynů učitele zvládne techniku speciálního cvičení

5. ročník

2 týdně, P
Pravidelný pohybový režim

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Pravidelný pohybový režim
- uplatní kondičně zaměřené činnosti, projeví přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti

Průřezová témata

- relaxační přestávky
- význam pohybu pro zdraví - příprava organismu pči cvičení - rozcvičky - jednotlivý žáci

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace
rozvoj volních vlastností při rozcvičce
Zdravotně zaměřené činnosti

Očekávané výstupy

Učivo
- zdravotně zaměřené činnosti

žák:



Pohybový režim
- zařadí do pohybového režimu korektivní cvičení především v souvislosti s jednostrannou zátěží
Zdravotně zaměřené činnosti
zařazuje do svého pohybového režimu kompenzační cvičení

- cvičení vyrovnávací, kompenzační, dechová podle úrovně oslabení
- praktické využití

Pohybové dovednosti

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


- pohybové hry - vedení míče - nohou, driblinkem, střelba jednoruč a obouruč na koš

Pohybové dovednosti
- vytvoří varianty osvojených pohybových her

- kopaná, vybíjená, přehazovaná, florbal
- základy gymnastiky - rozšíření
- základy atletiky - běhy, skoky, hody
- základy přežití - orientace, úkryt, nouzový přístřešek, zajištění vody, potravy a tepla
Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
pružnost nápadů

Přesahy do
Hudební výchova
5. ročník
pohybové prostředky

Přesahy z
Hudební výchova
5. ročník
výrazové prostředky
Hudební výchova
5. ročník
pohybové prostředky

Pravidla hygieny

Očekávané výstupy
žák:


Pravidla hygieny
- přiměřeně reaguje v situaci úrazu spolužáka
- uplatňuje první pomoc

Průřezová témata

Učivo
- hygiena - osobní hygiena, při různých aktivitách
- bezpečnost při pohybových činnostech - bezpečný pohyb a chování při všech sportovních akcích, v tělocvičně, na hřišti
i mimo něj

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Psychohygiena
dovednosti pro pozitivní naladění mysli
Fair play

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
- zásady jednání a chování v duchu fair play



Fair play
- pozná a označí přestupky proti pravidlům a přiměřeně na ně reaguje, respektuje opačné pohlaví

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kooperace a kompetice
rozvoj sociálních dovedností pro zdraavé soutěžení
Základy názvosloví

Očekávané výstupy
žák:


Základní názvosloví
- cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení

Učivo
- komunikace - spolupráce ve hře, při soutěžích
- organizace - organizace v utkání, při soutěžích

Soutěže

Očekávané výstupy

Učivo
- pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností - hry, soutěže

žák:


Soutěže
- zorganizuje soutěže na úrovni třídy

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace
cvičení sebeovládání
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Princip sociálního smíru a solidarity
efektivní komunikace

- spolupráce ve hře
Přesahy do

Přesahy z

Pohybové výkony

Očekávané výstupy

Učivo
- měření a posuzování pohybových dovedností

žák:


Pohybové výkony
- změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky

6. ročník

Mgr. Eva Ondříčková, 2 týdně, P
Organizace pohybového režimu

Očekávané výstupy
žák:


Učivo
- zdravotně zaměřené činnosti v denním režimu
- informace o sportu a TV ve zdravém životního stylu

Organizace pohybového režimu
- zdůvodní význam pohybu pro zdraví

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z
Výchova ke zdraví
6. ročník
Zdraví a zdravý životní styl

Spolupráce a taktika

Očekávané výstupy
žák:


Spolupráce a taktika
- dohodne se s ostat. spoluhráči a s pomocí učitele zvolí účinnou taktiku jak v pohybových hrách, tak ve
sportovních hrách

Průřezová témata

Učivo
- jednání a konání ve sportovních hrách,soutěžích a závodech
- OH - základní informace

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kooperace a kompetice
Při sportovních hrách rozvoj smyslu pro "fair play", zdravé soutěžení,
seberegulace v situaci nesouhlasu
Rozbor pohybové činnosti

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
- správnost provedení určitých prvků pohybové činnosti



Rozbor pohybové činnosti
- vybere určité prvky pohybové činnosti a zhodnotí správnost provedení

Rozvoj tělesné zdatnosti

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


- kondiční cvičení
- průpravná kompenzační relaxační cvičení
- pohybové hry pro ovlivňování kondičních a koordinačních předpokladů

Rozvoj tělesné zdatnosti
- používá průpravná, kompenzační, relaxační cvičení
- zvyšuje svoji tělesnou zdatnost v pohybových hrách

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
při komplexních pohybových činnostech cvičíme soustředost, poznáváme
fyzické schopnosti spolužáků

Přesahy do

Přesahy z

Hudební výchova
6. ročník
Pohybové vyjádření hudby

Příprava na pohybovou činnost

Očekávané výstupy

Učivo

žák:

- způsoby rozcvičení


Příprava na pohybovou činnost
- používá různé způsoby rozcvičení vzhledem k následující pohybové aktivitě

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z
Výchova ke zdraví
6. ročník
Zdraví a zdravý životní styl

Rizika zakázaných prostředků

Očekávané výstupy

Učivo

žák:

- zákázané podpůrné prostředky ve sportu


Rizika zakázaných prostředků
- zdůvodní rizika drog (kouření, alkohol ...) a jejich vliv na sportovní činnost

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

Výchova ke zdraví
6. ročník
Prevence zneužívání návykových látek
Bezpečnost při sportu

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Bezpečnost při sportu
- uplatňuje vhodné a bezpečné chování na sportovištích, v přírodě, silnici

Průřezová témata

- základy 1.pomoci
- bezpečnost při pohybových činnostech

Přesahy do
Výchova ke zdraví

Přesahy z

6. ročník
Zdraví a zdravý životní styl
Uplatnění získaných pohybových dovedností

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Uplatnění získaných pohybových dovedností
- užívá základy techniky dalších osvojovaných disciplin

Průřezová témata

Přesahy do
Hudební výchova
6. ročník
Pohybové vyjádření hudby

Přesahy z
Hudební výchova
6. ročník
Pohybové vyjádření hudby

Komplexní zhodnocení

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
- analýza osvojované pohybové činnosti



Komplexní zhodnocení
- rozpozná správnost provedení osvojované pohybové činnosti

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Psychohygiena
Při sportovních činnostech dochází k vyplavování hormonů "Endorfinů" ,
dochází k pozitivnímu naladění mysli a předcházení stresů v mezilidských
vztahů. Zlepšování výkonu ovlivňuje pozitivní vztah k sobě samému
Komunikace v TV

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
- tělocvičné povely, názvosloví, startovní povely



Komunikace v Tv
- užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence

Fair - play

Očekávané výstupy
žák:


Fair-Play
- chová se a jedná v duchu fair-play
- zdůvodní význam pohybových her pro navazování a upevňování mezilidských vztahů

Průřezová témata

Učivo
- jednání a chování ve sportovních hrách, soutěžích a závodech
- OH - základní informace

Přesahy do

Přesahy z
Výchova ke zdraví

6. ročník
Zdraví a zdravý životní styl
Uplatnění práv a povinností

Očekávané výstupy

Učivo

žák:

- práva a povinnosti hráče, rozhodčího, diváka


Uplatnění práv a povinností
- vysvětlí práva a povinnosti vyplývající z herních rolí ( hráč, rozhodčí, organizátor a divák )

7. ročník

Mgr. Eva Ondříčková, 2 týdně, P
Uplatnění práv a povinností

Očekávané výstupy

Učivo

žák:

Práva a povinnosti vyplývající z herních rolí


Uplatnění práv a povinností
- dodržuje a rozlišuje chování adekvátní pro hráče, rozhodčího, organizátora a
diváka

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

Sportovní hry
7. ročník
Práva a povinnosti
Organizace pohybového režimu

Očekávané výstupy
žák:


Učivo
- rekreační a výkonnostní sport - rozdíly
- význam sportu - základní význam sporu a jeho využití v denním režimu
- stravovací a pitný režim při lyžování a zimní horské túře

Organizace pohybového režimu
- rozliší rekreační a výkonnostní sport

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Výchova ke zdraví
Psychohygiena
7. ročník
Dobré rozvržení zátěže a odpočinku, komunikace v případě osobního problému Zdraví a zdravý životní styl
Rozvoj tělesné zdatnosti

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
- pohybové hry pro zdokonalování nových pohybových dovedností



Rozvoj tělesné zdatnosti
- zlepšuje svou tělesnou zdatnost kondičními cviky a programy

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
Překonávání sebe sama, posouvání hranice vlastního výkonu - v atletice,
gymnastice i sportovních hrách
Příprava na pohybovou činnost

Očekávané výstupy

Učivo

žák:

- rozcvičení vzhledem následující pohybové činnosti


Příprava na pohybovou činnost
- připraví se s pomocí učitele i samostatně pro různou pohybovou činnost

Rizika zakázaných prostředků

Očekávané výstupy

Učivo

žák:

- zdravý životní styl, odmítání škodlivin


Rizika zákazaných prostředků
- zdůvodní rizika podpůrných zakázaných prostředků vzhledem ke sportovní činnnosti

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

Výchova ke zdraví
7. ročník
Zdraví a zdravý životní styl
Bezpečnost při sportu

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


- bezpečnost pohybu i v málo známých podmínkách ( hory,bazény ..)
- záchrana a dopomoc

Bezpečnost při sportu
- posoudí bezpečnostní rizika při sportovní činnosti

Průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
přizpůsobení činnosti přírodním podmínkám a povětrnostním vlivům na
výcvikových kurzech

Přesahy do

Přesahy z

Výchova ke zdraví
7. ročník
Zdraví a zdravý životní styl

Uplatnění získaných pohybových dovedností

Očekávané výstupy

Učivo
Gymnastika : akrobacie - přemet stranou z místa, gym.obraty, skoky, sestava z naučených prvků

žák:


Uplatnění získaných pohybových dovedností
přeskok - trampolínka - skok skrčmo, koza - roznožka s oddáleným odrazem
- zvládá osvojované pohyby, dovednosti (dle svých možností ) a aplikuje je ve hře, soutěžích, v rekreačním sportu kladina - náskok do vzporu dřepmo, seskok - skok roznožný, rovnovážné polohy
a ve cvičení na nářadích
hrazda - výmyk odrazem jednonož, přešvihy únožmo ve vzporu, seskok - zákmihem

kruhy - komíhání ve svisu
Cvičení s hudbou - technika pohybů (kroky, skoky, obraty, cviky rovnováhy )
- aerobic - základy

Úpoly - pády vzad skulením do kolébky
Atletika : běh - startovní povely, polovysoký start, rychlý běh 60m, vytrvalý běh v terénu
skok daleký - skok daleký z rozběhu
skok vysoký - skok střižný (nůžkový styl )
hod - hod kriket míčkem z rozběhu (spojení rozběhu s odhodem)
Sportovní hry - přehazovaná dle soutěžních pravidel
stolní tenis, florbal, basketbal, miniházená, vybíjená
- Netradiční sporty
- výkonnostní testy, trénink vytrvalosti
Zdravotní TV, cvičení na gymnastických míčích
Lyžování - běžecké lyžování, sjezdové lyžování
- jízda na vleku
Průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Podpora zdravého životního stylu, při lyžařských výcvicích i letních kurzech
uplatnění naučeného nejen ve sportu samotném, ale i ve vztahu k životnímu
prostředí.

Přesahy do
Hudební výchova
7. ročník
Pohybové vyjádření hudby

Přesahy z
Hudební výchova
7. ročník
Notový zápis

8. ročník

Mgr. Eva Ondříčková, 2 týdně, P
Rozvoj tělesné zdatnosti

Očekávané výstupy
žák:


Rozvoj tělesné zdatnosti
- vybere a použije kondiční cviky k posílení určitých svalových skupin

Učivo
Způsoby rozvoje kondičních a koordinačních cvičení
Pohybové hry zaměřené na vybrané svalové skupiny

Organizace pohybového režimu

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
Základní význam jednotlivivých druhů cvičení a jejich použití v denním režimu



Organizace pohybového režimu
- používá základní cviky a sestavy pro různé účely a dovede je převážně samostatně využít v denním režimu

Příprava na pohybovou činnost

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
Protahovací a napínací cvičení (strečink )



Vedení rozcvičení žákem

Příprava na pohybovou činnost
- používá vhodné strečové cviky před i na konci cvičební hodiny

Rizika zakázaných prostředků

Očekávané výstupy

Učivo

žák:

Vliv kouření, alkoholu, drog na zdraví a pohybovou výkonnost


Rizika zakázaných prostředků
- objasní zdravý životní styl

Bezpečnost při sportu

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Hygiena při dalších poh. aktivitách (plavání , turistika ..)
Způsoby ošetření (větší poranění, přivolání lékaře )

Bezpečnost při sportu
- používá hygienické návyky při sportování
- poskytne první pomoc při zranění v Tv

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

Výchova ke zdraví
8. ročník
Zdraví a zdravý životní styl
Uplatnění získaných pohybových dovedností

Očekávané výstupy
žák:


Uplatnění získaných pohybových dovedností
- zvládá osvojené pohybové dovednosti dle svých možností a aplikuje je ve sportovních disciplínách

Učivo
Gymnastika : akrobacie - stoj na rukou s dopomocí, gymnastic.skoky, sestava z naučených prvků (samostatně
)
přeskok - trampolínka - skok roznožný, skok s obratem o 180 stup.
bedna našíř - skrčka
hrazda - výmyk odrazem snožmo, sestava z naučených prvků
kruhy - houpání s obraty
kladina - sestava z naučených prvků
Cvičení s hudbou - kondiční formy cičení - ,,Pilates "
Úpoly - pád vzad kotoulem přes rameno ¨
Atletika : běh - rychlý běh 100m, vytrvalý běh v terénu
skok daleký
skok vysoký - nácvik ,,flop"
vrh koulí - z místa
Sportovní hry - volejbal, florbal, stolní tenis

Výkonnostní testy, trénink vytrvalosti
Netradiční hry
Zdravotní TV - cvičení na gymnastických míčích
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

Hudební výchova
8. ročník
Pohybové vyjádření hudby
Komplexní zhodnocení

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
Pohybová činnost - posouzení provedení, odstranění chyb



Komplexní zhodnocení
- posoudí a porovná správnost provedení , najde chyby při špatném provedení u sebe i druhých

Komunikace v Tv

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
Terminologie osvojované činnosti



Komunikace v Tv
- používá základní pojmy a názvosloví spojené s jednotlivými druhy cvičení

Spolupráce a taktika

Očekávané výstupy
žák:


Spolupráce a taktika
- určí taktiku hry a dodržuje ji za pomoci spoluhráčů a učitele

Průřezová témata

Učivo
Taktika ve sportovních a pohybových hrách
Pravidla sport. her

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Využití v hlasování při volbě činnosti, v roli kapitána - výběr adekvátně silných
družstev, odpovědnost za své jednání
Uplatnění práv a povinností

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
Udržba náčiní, hřišť
Organizace her

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z
Sportovní hry

8. ročník
Práva a povinnosti
9. ročník

Mgr. Eva Ondříčková, 2 týdně, P
Rizika zakázaných prostředků

Očekávané výstupy

Učivo

žák:

Drogy a jejich rizika
Pohybová činnost při různém stupni znečištění ovzduší

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Psychohygiena
Příklady nedovolených přípravků v historii sportu
Příprava na pohybovou činnost

Očekávané výstupy

Učivo

žák:

Pravidla rozcvičení vzhledem ke sport. disciplínám


Příprava na pohybovou činnost
- aplikuje průpravná cvičení pro jednotlivé sportovní disciplíny

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z
Sportovní hry
9. ročník
Uplatnění poh.dovedností

Bezpečnost při sportu

Očekávané výstupy
žák:


Učivo
Záchrana a dopomoc
Základní údržba cvičišť,náčiní

Bezpečnost při sportu
- předvídá možná nebezpečí úrazu

Rozvoj tělesné zdatnosti

Očekávané výstupy
žák:


Rozvoj tělesné zdatnosti
- pozná základní způsoby rozvoje pohybových předpokladů i korekce svalových oslabení a dovede je převážně
samostatně využít

Učivo
Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových disbalancí
Pohybové hry soutěživé, kontaktní, pro ovlivňování kondičních a koordinač. předpokladů
Pohybové hry pro zdokonalování pohyb. dovedností

Komplexní zhodnocení

Očekávané výstupy
žák:


Komplexní zhodnocení
- rozpozná, zhodnotí, posoudí a porovná správnost provedení osvojované pohybové činnosti, najde příčinu,
chyby při špatném provedení

Učivo
Technika pohybů - zhodnocení
Technika pohybů s náčiním - zhodnocení

Komunikace v TV

Očekávané výstupy
žák:


Komunikace v Tv
- užívá názvosloví a používá základní pojmy
- ovládá vedení diskuse v roli cvičence, hráče, kapitána a rozhodčího

Učivo
Terminologie osvojovaných pohybových činností
Diskuse v různých sport. rolích
Samostatné vedení hodiny žákem

Spolupráce a taktika

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
Taktika ve sportovních a pohybových hrách



Spolupráce a taktika
- dohodne se s ostatními spoluhráči na volbě účinné taktiky a sestaví soutěžní tým za účelem vítězství

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
Při sportovních hrách zdůraznění různých rolí v týmu.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Svoboda projevu a rozhodování při sportovních hrách
Uplatnění práv a povinností

Očekávané výstupy
žák:


Uplatnění práv a povinností
- posoudí praktické jednání a rozhodování i ve vypjatých situacích (úraz, nevhodné klimatické podmínky,
znečištěné ovzduší )

Učivo
Práva a povinnosti při úrazu
Práva a povinnosti v nestandartních podmínkách

Rozbor pohybové činnosti

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
Význam hodnot srdeční frekvence při sportu



Rozbor pohybové činnosti
- změří srdeční frekvenci, stanoví jak tento údaj využít pro úpravu pohybové zátěže

Organizace sportovní soutěže

Očekávané výstupy
žák:


Organizace sportovní soutěže
- provede organizaci jednotlivých soutěží, změří a zapíše výkony, spolurozhoduje utkání, soutěže

Průřezová témata

Učivo
Organizace soutěže
Měření, evidence a vyhodnocování pohybových dovedností

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace
plánování a cvičení sebekontroly při organizaci soutěží
Kreativita
vlastní tvůrčí nápady a jejich realizace v gymnastických sestavách
Uplatnění získaných pohybových dovedností

Očekávané výstupy
žák:


Uplatnění získaných pohybových dovedností
- používá základní cviky a sestavy pro různé účely a dovede je převážně samostatně využít

Učivo
Gymnastika : akrobacie - gymnastické skoky a poskoky, jednoduché akrobatické vazby
přeskok - skrčka přes bednu našíř s oddáleným můstkem
hrazda - sestava z naučenách prvků
kruhy - houpání ve svisu s obraty u předhupu a záhupu, u záhupu seskok
Cvičení s hudbou : aerobic - tvorba aerob. sestavy - dívky
Úpoly: převaly
Atletika : běh 800m
vytrvalostní běh v terénu až do 20 min.
vrh koulí - spojení sunu a vrhu
skok vysoký
skok daleký
Sportovní hry : pravidla
volejbal
florbal
basketbal
softbal
Posilování
Výkonnostní testy

Netradiční sporty
Zdravotní TV, cvičení na gymnastických míčích
vrh koulí - spojení sunu a vrhu
skok vysoký
skok daleký

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

Hudební výchova
9. ročník
Pohybové vyjádření hudby
Člověk a svět práce
Charakteristika oblasti
Svět práce
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Svět práce
• Obsahové vymezení
Předmět Svět práce vznikl z oblasti Člověk a svět práce. Svými výstupy, obsahem učiva, využíváním znalostí získaných v jiných oblastech vzdělávání i zkušeností nabytých v běžném životě
umožňuje žákům získat nezbytný soubor vědomostí, pracovních dovedností a návyků potřebných v běžném životě a formuje jejich osobnost rozvíjením některých vlastností, schopností a
dovedností. Žáci jsou zároveň vedeni k dodržování podmínek bezpečnosti a hygieny při práci.
Na 1. stupni je vyučovací předmět rozdělen na 4 tématické okruhy:
- Práce s drobným materiálem
- Konstrukční činnosti
- Pěstitelské práce
- Příprava pokrmů
Tématické okruhy se v jednotlivých ročnících opakují, učivo se prohlubuje.
Na 2. stupni zařazujeme podle materiálních a personálních podmínek a na základě profilace školy následující tématické okruhy:
- Pěstitelské práce, chovatelství
- Využití digitálních technologií
- Příprava pokrmů
- Svět práce
Do vzdělávacího obsahu jsou začleněny následující tématické okruhy průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova
- rozvoj schopností poznávání
- sebepoznání a sebepojetí
- seberegulace a sebeorganizace

- psychohygiena
- kreativita
Výchova demokratického občana
- občan, občanská společnost a stát
Environmentální výchova
- ekosystémy
- základní podmínky života
- lidské aktivity a problémy životního prostředí
- vztah člověka a prostředí
Mediální výchova
- kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
- vnímání autora mediálního sdělení
- fungování a vliv médií ve společnosti
• Časové vymezení
Na 1. i 2.stupni je vyučovací předmět realizován v rozsahu 1 hodiny týdně. Na 2.stupni vzhledem k požadavku zařadit do vzdělávacího obsahu co nejvyšší počet tématických okruhů, dochází k
následujícímu časovému vymezení předmětu:
6. třída - 1 hodina týdně - Pěstitelské práce, chovatelství
8. třída - 0,5 hodiny týdně - Příprava pokrmů ( 1. pololetí )
0,5 hodina týdně - Svět práce ( 2. pololetí )
9. třída - 0,5 hodiny týdně - Svět práce ( 1. pololetí )
0,5 hodiny týdně -Využití digitálních technologií ( 2. pololetí )
• Organizační vymezení
Výuka na 1. stupni probíhá v kmenových učebnách, ve cvičné kuchyni a v prostorách určených pro práce.
Společenskému chování a chování při stolování se žáci učí průběžně i ve školní jídelně.
Výuka na 2. stupni probíhá převážně v odborných učebnách. Hodiny pěstitelských prací v prostorách určených pro práce a na školním pozemku, svět práce v učebně informatiky a v kmenové
učebně a využití digitálních technologií v učebně informatiky a v okolí školy. pro přípravz pokrmů využíváme cvičnou kuchyni.
Při výuce převažuje praktické cvičení, bádání, práce podle zadání, praktické ukázky a hledání informací v různých zdrojích.

• Výchovné a vzdělávací strategie
Zvolenými metodami a formami práce utváříme a rozvíjíme tyto klíčové kompetence
Kompetence k učení
- vedeme žáky, aby získané informace zpracovávali, vyhodnocovali, prezentovali a využívali k dalšímu učení

- umožňujeme využívat a spirálovitě rozvíjet obsah základních pojmů používaných v oboru
- praktickou činností pomáháme žákům rozvíjet dovednosti pozorování a experimentování
Kompetence k řešení problémů
- vedeme žáky k uplatňování vlastních nápadů, tvořivosti, zkušenosti
- zdůrazňujeme nutnost dodržování pravidel
- umožňujeme zkoumání různých variant řešení
- využíváme empirické pokusy
- učíme zodpovědnému rozhodování
- učíme žáky nenechat se odradit případným neúspěchem
Kompetence komunikativní
- vyžadujeme, aby se žák dokázal přesně, uspořádaně vyjadřovat a argumentovat
- vyžadujeme, aby při provádění a pozorování jednoduchých experimentů žák dokázal svoje postupy a výsledky pozorování logicky, stručně a přehledně sdělit ústní i písemnou formou
- učíme žáky předávat informace, uvažovat v širších souvislostech
- učíme žáky porozumět slyšenému i psanému textu - návodu
Kompetence sociální a personální
- vedeme ke spolupráci při hledání řešení problémů
- do hledání odpovědí zapojujeme všechny žáky
- vedeme žáky, aby se postupně naučili organizovat si práci ve skupině sami
- vedeme žáky k získání dovednosti poskytnout pomoc při práci, ale také o ni požádat
- učíme žáky, aby zvládli kriticky zhodnotit vlastní práci
- vedeme žáky k dodržování pravidel
- učíme žáky ovládat svoje chování a jednání při práci ve skupině
Kompetence občanské
- vedeme žáky k práci
- učíme žáky přejímat odpovědnost za kvalitu své práce i práce společné
- upozorňujeme na rozdíl mezi fyzickou a duševní prací, obojí je přínosem pro společnost
- vedeme žáky tak, aby si vytvořili pozitivní vztah k práci - vytváření nových hodnot
- utváříme pozitivní postoje k životnímu prostředí
- učíme žáky vynakládat úsilí na dosažení kvalitního výsledku
Kompetence pracovní
- učíme žáky učit se plánovat, provádět praktická cvičení, při nich získaná data zpracovávat a vyhodnocovat
- vyžadujeme dodržování zásad bezpečnosti práce, aby při práci nedošlo k ohrožení zdraví žáka ani spolužáků
- procvičujeme se žáky první pomoc při úrazech
- podněcujeme k poznávání vlastních schopností a dovedností, vzhledem k možnostem uplatnění
- umožňujeme orientaci žáků v základních otázkách zaměstnanosti
- vedeme k úvahám o možnostech podnikání a k o odhadování podnikatelských kroků
- učíme žáky organizovat a plánovat si práci
- učíme žáky osvojit si základní pracovní návyky a dovednosti
- umožňujeme výběr vhodných nástrojů, pomůcek, nářadí

- učíme žáky uplatňovat svoje nápady, ale i zkušenosti
- umožňujeme zjistit, že vynaložené úsilí = kvalitnější výsledek
- podněcujeme sebedůvěru
- vedeme k chápání práce jako prostředku seberealizace
- učíme žáky ochraně životního prostředí

Průřezová témata pokrývaná předmětem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání

Realzováno především v témkatickém okruhu Svět práce.
Sebepoznání a sebepojetí

Realzováno především v témkatickém okruhu Svět práce.
Seberegulace a sebeorganizace

Realzováno především v témkatickém okruhu Svět práce.
Psychohygiena

Realzováno především v témkatickém okruhu Svět práce.
Kreativita

Realzováno především v témkatickém okruhu Využití digitálních technologií.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát

Realzováno především v tématickém okruhu Pěstitelství - ochrana půdního fondu a zákony an jeho ochranu .
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy

Realzováno především v tématickém okruhu Pěstitelství - půda.
Základní podmínky života

Realzováno především v tématickém okruhu Pěstitelství - půda.
Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Realzováno především v tématickém okruhu Pěstitelství - půda.
Vztah člověka k prostředí

Realzováno především v tématickém okruhu Pěstitelství - půda.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Realzováno především v tématickém okruhu Využití digitálních technologií.
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

Realzováno především v tématickém okruhu Využití digitálních technologií.
Vnímání autora mediálních sdělení

Realzováno především v tématickém okruhu Využití digitálních technologií.
Fungování a vliv médií ve společnosti

Realzováno především v tématickém okruhu Využití digitálních technologií.
1. ročník

Hanka Výborná, 1 týdně, P
práce s drobným materiálem

Očekávané výstupy

Učivo

žák:

jednoduché pracovní operace a postupy


práce s drobným mat.
1. jednoduchým postupem vytvoří předmět medodou postupných kroků podle slovního-mluveného návodu
2. podle pokynů učitele si uklidí pracovní místo

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
Originalita, schopnost vidět věci jinak: realizujeme při řešení zadaného úkolu

Přesahy do
Člověk a jeho svět
1. ročník
Proměny v přírodě

Přesahy z
Člověk a jeho svět
1. ročník
Místo,kde žijeme

konstrukční činnosti

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


stavebnice (plošné)
sestavení jednoduchého modelu

stavebnice
1. sestaví jednoduchý objekt z plošné stavebnice, demontuje jej

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Rozvoj cvičení smyslového vnímání: realizujeme při práci podle modelu,
schématu, návodu
Kooperace a kompetice
Rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci: realizujeme při skupinové práci

Přesahy do
Matematika
1. ročník
Praktické využití
Výtvarná výchova
1. ročník
Výtvarné myšlení

Přesahy z
Člověk a jeho svět
1. ročník
Povolání

pěstitelské práce

Očekávané výstupy

Učivo

žák:

pěstování pokojových rostlin


pěstitelské práce
1. pravidelně pečuje o nenáročnou květinu ve třídě

Průřezová témata

Přesahy do
Člověk a jeho svět
1. ročník
Proměny v přírodě

Přesahy z
Člověk a jeho svět
1. ročník
Jednoduché pokusy
Člověk a jeho svět
1. ročník

Povolání
příprava pokrmů

Očekávané výstupy

Učivo

žák:

jednoduchá úprava stolu


stolování
1. připraví tabuli pro jednoduché stolování - svačinu
2. uklidí si pracovní plochu

Průřezová témata

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Člověk a jeho svět
Kooperace a kompetice
1. ročník
Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci: realizujeme při skupinovém plnění Lidské tělo a zdraví
úkolu

Přesahy z
Člověk a jeho svět
1. ročník
Povolání

2. ročník

Hanka Výborná, 1 týdně, P
práce s drobným materiálem

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


pracovní pomůcky a nástroje
jednoduché pracovní operace a postupy
lidové zvyky

práce s drobným mat.
1. vytvoří předmět podle slovního - mluveného návodu
2. uklidí si pracovní místo
3. poskytne první pomoc - ošetří odřeninu, drobnou řeznou ranku

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
Originalita, schopnost vidět věci jinak: realizujeme při řešení zadaného úkolu
Hodnoty, postoje, praktická etika
Vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, pomáhající a
prosociální chování: realizujeme při plnění zadaného úkolu

Přesahy do
Člověk a jeho svět
2. ročník
Minulost a současnost
Člověk a jeho svět
2. ročník
Proměny v přírodě

Přesahy z
Člověk a jeho svět
2. ročník
Povolání
Člověk a jeho svět
2. ročník
Proměny v přírodě

konstrukční činnosti

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


stavebnice (plošné a prostorové)
sestavování jednoduchých modelů

stavebnice
1. sestaví jednoduchý objekt, demontuje, stavebnici uklidí
2. dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti při práci s nástroji

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
Originalita, schopnost vidět věci jinak: realizujeme při tvorbě podle vlastních
představ
Kooperace a kompetice
Rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci: realizujeme při skupinové práci

Přesahy do
Matematika
2. ročník
Praktické využití
Matematika
2. ročník
Rovinné a prostorové útvary

Přesahy z

pěstitelské práce

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


pěstování rostlin ze semen v místnosti
pěstování pokojových rostlin

pěstitelské práce
1. samostatně zvládne péči o nenáročnou květinu ve třídě
2. umyje si ruce po práci, používá ochranné rukavice

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

Člověk a jeho svět
2. ročník
Jednoduché pokusy
příprava pokrmů

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


stolování
1. připraví tabuli pro jednoduché stolování - dětská párty, drží správně příbor
2. dodrží zásahy hygieny a bezpečnosti práce - umyje si ruce před i po jídle, před přípravou jídla

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
Komunikace

jednoduchá úprava stolu
pravidla správného stolování

Přesahy do

Přesahy z

Člověk a jeho svět
2. ročník
Zdraví

3. ročník

Hanka Výborná, 1 týdně, P
práce s drobným materiálem

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


vlastnosti materiálů (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát aj.)
pracovní pomůcky a nástroje - funkce
jednoduché pracovní operace a postupy
lidové tradice, zvyky, řemesla

práce s drobným mat.
1. vytvoří předmět podle předlohy
2. poskytne první pomoc - ošetří drobné zranění
3. uklidí si pracovní místo, dodržuje bezpečnost při práci s nástroji

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
Hodnoty, postoje, praktická etika

Přesahy do

Přesahy z

Člověk a jeho svět
3. ročník
Proměny v přírodě
Člověk a jeho svět
3. ročník
Minulost a současnost

konstrukční činnosti

Očekávané výstupy
žák:

Učivo


stavebnice ( prostorové, konstrukční)



stavebnice
1. sestaví objekt, demontuje ho, uvede stavebnici do původního stavu
2. zná a umí dodržet zásady hygieny a bezpečnosti, umí poskytnout první pomoc

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
Originalita, schopnost vidět věci jinak: realizujeme při tvorbě podle vlastních
představ
Kooperace a kompetice
Rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci: realizujeme při skupinové práci




sestavování modelů
práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem

Přesahy do
Matematika
3. ročník
Praktické využití
Matematika
3. ročník
Rovinné a prostorové útvary

Přesahy z
Člověk a jeho svět
3. ročník
Bezpečné chování

pěstitelské práce

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


pěstitelské práce
1. provede pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování
2. přesadí květinu
3. zná potřebné pomůcky včetně ochranných, používá je, poskytne první pomoc při drobných úrazech

Průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
Voda - vztahy vlastností vody a života, půda - zdroj výživy, ohrožení půdy:
realizujeme při pokusech s pěstováním rostlin

základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo
pěstování rostlin ze semen v místnosti i na zahradě (okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj.)

Přesahy do

Přesahy z

Člověk a jeho svět
3. ročník
Proměny v přírodě

příprava pokrmů

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


stolování
1. umí připravit tabuli ke stolování - dětská párty, slavnostní oběd
2. chová se vhodně u stolu
3. vysvětlí nutnost úklidu pracovního místa, pořádek a čistotu pracovní plochy udržuje průběžně
4. vysvětlí nutnost čistoty rukou při práci s potravinami
5. ošetří drobná poranění samostatně

Průřezová témata

Přesahy do
Člověk a jeho svět
3. ročník
Povolání
Člověk a jeho svět
3. ročník
Zdraví

4. ročník

Mgr. Marcela Buchtová, 1 týdně, P

základní vybavení kuchyně
jednoduchá úprava stolu
pravidla správného stolování

Přesahy z

pracovní operace a postupy

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


pracovní operace a postupy
- vytvoří z daného materiálu přiměřenými pracovními operacemi a postupy výrobek podle své představivosti
- dokáže si zorganizovat práci

opakování o vlastnostech materiálů (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát aj.)
jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce

lidové tradice

Očekávané výstupy

Učivo
lidové zvyky, tradice, řemesla

žák:


lidové tradice
- využije prvky lidových tradic při práci s různým materiálem

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
- lidové zvyky a tradice - výrobky z tradičních materiálů, s tradiční tématikou
podle ročních období
výběr pomůcek a materiálů

Očekávané výstupy

Učivo
pracovní pomůcky a nástroje a jejich využití

žák:


výběr pomůcek a materiálů
- volí vhodné pomůcky a materiály

opakování o vlastnostech materiálů (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát aj.)

hygiena a bezpečnost práce

Očekávané výstupy

Učivo
- dodržování hygieny, bezpečnosti při práci s nástroji, poskytnutí první pomoci

žák:


hygiena a bezpečnost práce
- dodržuje hygienu, bezpečnost při práci s nástroji
- dovede poskytnout první pomoc
- uklízí si průběžně pracovní plochu a uklidí po sobě pracovní místo

- průběžný úklid pracovní plochy a pracovního místa

stavebnice

Očekávané výstupy
žák:


stavebnice
- sestaví objekt a demontuje ho
- uklidí stavebnici

Učivo
stavebnice ( prostorové, konstrukční)
sestavování modelů
práce s návodem a předlohou

návod, předloha, náčrt

Očekávané výstupy
sestavování modelů
práce s návodem, náčrtem a předlohou

žák:


Učivo

návod, předloha, náčrt
- sestaví objekt podle slovního návodu
- postaví objekt podle předlohy
- sestaví objekt podle náčrtu

hygiena a bezpečnost práce

Očekávané výstupy

Učivo
- dodržování hygieny, bezpečnosti při práci s nástroji, poskytnutí první pomoci

žák:


hygiena a bezpečnost práce

- průběžný úklid pracovní plochy a pracovního místa
- poskytne první pomoc při zranění
- udržuje hygienu
pěstitelské pokusy a pozorování

Očekávané výstupy

základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo
pěstování rostlin ze semen v místnosti i na zahradě (okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj.)
rostliny jedovaté
rostliny jako drogy
alergie

žák:


Učivo

pěstitelské pokusy a pozorování
- provede pěstitelský pokus a pozorování
- zapisuje výsledky pozorování
- zhodnotí pokus

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
- půda - zdroj výživy: pěstování rostlin ze semen v místnosti pěstování a
ošetřování pokojových rostlin
ošetřování rostlin

Očekávané výstupy

Učivo
- pěstování pokojových rostlin

žák:


ošetřování rostlin
- pěstuje pokojovou rostlinu
- ošetří rostlinu podle daných zásad

- ošetření rostliny podle daných zásad

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
- půda - zdroj výživy: pěstování a ošetřování pokojových rostlin
pěstitelství - pomůcky a nástroje

Očekávané výstupy

Učivo

vhodné pomůcky a nástroje podle druhu pěstitelských činností

žák:


pěstitelství - pomůcky a nástroje
- volí vhodné pomůcky a nástroje podle druhu pěstitelských činností

hygiena a bezpečnost práce

Očekávané výstupy

Učivo
- vhodné ochranné pracovní pomůcky

žák:


hygiena a bezpečnost práce
- používá vhodné ochranné pracovní pomůcky
- dodržuje hygienu
- poskytne první pomoc při zranění

- dodržování hygieny
- poskytnutí první pomoci při zranění

vybavení kuchyně

Očekávané výstupy
žák:


vybavení kuchyně
- zorientuje se ve vybavení /cvičné/ kuchyně
- zná použití nástrojů a přístrojů

Učivo
základní vybavení kuchyně
výběr, nákup a skladování potravin

příprava pokrmů

Očekávané výstupy

- příprava jednoduchého pokrmu ( pomazánka, ovocný a zeleninový salát)
- udržování pracovní plochy v čistotě

žák:


Učivo

příprava pokrmu
- připraví jednoduchý pokrm ( pomazánku, ovocný a zeleninový salát)
- udržuje pracovní plochu v čistotě

pravidla stolování

Očekávané výstupy

Učivo
pravidla správného stolování

žák:


pravidla stolování
- chová se vhodně při stolování
- dodržuje společenská pravidla

pravidla společenského chování
jednoduchá úprava stolu

hygiena a bezpečnost práce

Očekávané výstupy

Učivo
- zásady udržování čisté pracovní plochuy

žák:


hygiena a bezpečnost práce
- udržuje průběžně čistou pracovní plochu
- vysvětlí nutnost dodržování hygienických pravidel, dodržování bezpečnosti při práci s nástroji a používanými
přístroji

- nutnost dodržování hygienických pravidel, dodržování bezpečnosti při práci s nástroji a používanými
přístroji

5. ročník

Mgr. Marcela Buchtová, 1 týdně, P
práce s drobným materiálem

Očekávané výstupy
žák:


pracovní operace a postupy
- vytvoří výrobek z různých materiálů
- využije vhodné a přiměřené pracovní postupy

Učivo
prohlubování znalostí o vlastnostech materiálů (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát aj.)
pracovní pomůcky a nástroje - funkce a využití
jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
lidové zvyky, tradice, řemesla

lidové tradice

Očekávané výstupy

Učivo
lidové zvyky, tradice, řemesla

žák:


lidové tradice
- využije prvky lidových tradic při tvořivé činnosti
- pracuje s různým materiálem

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
- lidové zvyky a tradice - výrobky z tradičních materiálů, s tradiční tématikou
podle ročních období
výběr pomůcek a materiálů

Očekávané výstupy

- volba vhodného materiálu
- volba vhodných pracovních pomůcek, nástrojů a náčiní vzhledem k použitému materiálu

žák:


Učivo

výběr pomůcek a materiálů
- zvolí vhodný materiál
- využije vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu

hygiena a bezpečnost práce

Očekávané výstupy
žák:


hygiena a bezpečnost práce
- průběžně udržuje pořádek pracovního místa
- dodrží zásady hygieny a bezpečnosti práce
- poskytne první pomoc při úrazu

Učivo
- udržování pořádku pracovního místa
- dodržování zásad hygieny a bezpečnosti práce
- poskytnutí první pomoci při úrazu

stavebnice

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
stavebnice



stavebnice
- sestaví objekt, demontuje ho

sestavování modelů
demontáž
úklid stavebnice

práce podle návodu a předlohy

Očekávané výstupy
žák:


práce podle návodu
- sestaví objekt podle jednoduchého náčrtu, nákresu nebo předlohy

Učivo
sestavování modelů
práce s návodem, náčrtem a předlohou

hygiena a bezpečnost práce

Očekávané výstupy

Učivo
- dodržování hygieny, bezpečnosti při práci s nástroji, poskytnutí první pomoci

žák:


hygiena a bezpečnost práce
- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
- poskytne první pomoc při zranění

- průběžný úklid pracovní plochy a pracovního místa

pěstitelské pokusy a pozorování

Očekávané výstupy
žák:


pěstitelské pokusy a pozorování
- samostatně provede pěstitelský pokus a pozorován
- zapíše postup
- vyhodnotí úspěšnost pokusu, využije znalosti

Průřezová témata

Učivo
základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její zpracování, výživa rostlin
pěstování rostlin ze semen v místnosti i na zahradě (okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj.)
rostliny jedovaté
rostliny jako drogy
alergie
Přesahy do

Přesahy z

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
- půda - zdroj výživy: pěstování rostlin ze semen v místnosti pěstování a
ošetřování pokojových rostlin
ošetřování rostlin

Očekávané výstupy

Učivo
- pěstování pokojových rostlin

žák:


ošetřování rostlin
- ošetří pokojové i venkovní květiny nebo léčivky (případně rostliny ve skleníku)

Průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

- ošetření rostliny podle daných zásad
Přesahy do

Přesahy z

Základní podmínky života
- půda - zdroj výživy: pěstování a ošetřování pokojových rostlin
pěstitelství - pomůcky a nástroje

Očekávané výstupy

Učivo
vhodné pomůcky a nástroje podle druhu pěstitelských činností

žák:


pěstitelství - pomůcky a nástroje
- zvolí si vhodné nástroje a nářadí podle druhu pěstitelských činností

hygiena a bezpečnost práce

Očekávané výstupy

Učivo
- zásady udržování čisté pracovní plochuy

žák:


hygiena a bezpečnost práce
- používá ochranné pracovní pomůcky při práci
- dodržuje hygienu
- poskytne první pomoc při zranění

- nutnost dodržování hygienických pravidel, dodržování bezpečnosti při práci s nástroji a používanými
přístroji

vybavení kuchyně

Očekávané výstupy

Učivo
základní vybavení kuchyně

žák:


vybavení kuchyně
- zorientuje se ve cvičné kuchyni a v jejím vybavení

výběr, nákup a skladování potravin
technika v kuchyni - historie a význam

příprava pokrmů

Očekávané výstupy
žák:


příprava pokrmů
- samostatně připraví jednoduchý pokrm
- průběžně udržuje čistotu a pořádek pracovní plochy

Učivo
- příprava jednoduchého pokrmu ( pomazánka, ovocný a zeleninový salát)
- udržování pracovní plochy v čistotě

pravidla stolování

Očekávané výstupy

Učivo
- jednoduchá úprava stolu

žák:


pravidla stolování
- připraví jednoduchou tabuli ke stolování
- dodržuje zásady správného stolování

- pravidla správného stolování

hygiena a bezpečnost práce

Očekávané výstupy

Učivo
- zásady udržování čisté pracovní plochuy

žák:


hygiena a bezpečnost práce
- zná zásady hygieny a bezpečnosti práce, dodržuje je
- poskytne první pomoc při úrazu v kuchyni

- nutnost dodržování hygienických pravidel, dodržování bezpečnosti při práci s nástroji a používanými
přístroji

6. ročník

Dana Porschová, 1 týdně, P
Bezpečnost práce

Očekávané výstupy
žák:


Bezpečnost práce
žák:
- spolu s učitelem stanoví pravidla bezpečnosti práce, která pak dodržuje
- dodržuje zásady hygieny
- ošetří drobné poranění

Učivo
- zásady hygieny
- prevence úrazů
- první pomoc při úrazu

Půda

Očekávané výstupy
žák:


Půda
žák:
- vlastními slovy vysvětlí vznik půdy
- zdůvodní význam jednotlivých složek půdy
- na základě jednoduchého pokusu rozliší hlavní druhy a typy půd
- na mapě ČR ukáže výskyt jednotlivých typů půd, tvrzení vysvětlí
- zdůvodní význam hnojení pro kvalitu půdy
- na příkladu bobovitých rostlin vysvětlí význam ekologického zemědělství

Průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Realizováno v projektu Půda - zemědělství a životní prostředí, ekologické
zemědělství.
Základní podmínky života
Realizováno v projektu Půda - propojenost složek prostředí, zdroj výživy,
ohroženost půdy, rekultivace, změny v potřeby zemědělské půdy, nové funkce
zemědělství.
Ekosystémy
Realizováno v projektu Půda - pole, způsoby hospodaření na nich, význam,
změny vlivem člověka.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Učivo
- vznik půdy
- složky půdy
- hlavní typy půd
- hlavní druhy půd
- hnojení

Přesahy do

Přesahy z

Občan, občanská společnost a stát
Plněno v projektu Půda - odpovědné chování, práva a povinnosti při ochraně
půdního fondu.
Pokojové rostliny

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


- význam pokojových rostlin v bytě
- základy ošetřování pokojových rostlin
- rozmnožování vybraných druhů
- pěstování vybraných druhů pokojových rostlin
- aranžmá z pokojových květin

Pokojové rostliny
- vysvětlí význam pokojových rostlin v interiéru
- zařízkuje vybrané druhy pokojových rostlin
- přesadí pokojovou rostlinu
- podle životních podmínek vybere vhodné pokojové rostliny pro konkrétní interiér
- pěstuje a využívá pokojové rostliny pro výzdobu školy
- pozná vybrané druhy pokojových rostlin

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

Přírodopis
7. ročník
Vegetativní orgány semenných rostlin
Vazba a úprava květin

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


- aranžovací pomůcky a přízdoby
- způsoby sušení rostlinného materiálu
- zásady tvorby vypichované vazby
- úprava živých rostlin
- ikebana

Vazba a úprava květin
žák:
- vybere vhodné pomůcky pro tvorbu jednoduchého aranžmá ze suchých květin
- vytvoří vypichovanou dekoraci ze suchého rostlinného materiálu
- vypracuje referát o historii, významu a zásadách tvorby ikebany
- vytvoří jednoduchou vazbu ze živých rostlin ve stylu ikebany

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
Realizováno při tvorbě květinového aranžmá - pružnost nápadů, originality.

Přesahy do

Přesahy z

Přírodopis
7. ročník
Vegetativní orgány semenných rostlin
Přírodopis
7. ročník
Rozmnožovací orgány semenných rostlin

Léčivé rostliny

Očekávané výstupy
žák:


Léčivé rostliny
žák:
- vyvodí zásady sběru, sušení a uchovávání léčivých rostlin
- pomocí atlasu vybere nejběžnější druhy léčivých rostlin
- u vybraných druhů zjistí informace o léčivých účincích, využití, sběru a které částl rostliny se sbírají

Učivo
- práce s atlasem
- rostliny a zdraví člověka
- zásady sběru a sušení léčivých rostlin
- alergie
- další využití léčivých rostlin
- praktické použití léčivých rostlin

- vysvětlí nebezpečí využívání léčivých rostlin pro alergiky
- prakticky využije léčivé byliny a zelené koření při přípravě pokrmů, čajů a dekoračních předmětů

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

Přírodopis
7. ročník
Vegetativní orgány semenných rostlin
Přírodopis
7. ročník
Rozmnožovací orgány semenných rostlin
Chovatelství

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


- chov živočichů v domácnosti
- podmínky chovu
- hygiena a bezpečnost chovu
- zásady kontaktu se zvířaty chovanými v domácnosti

Chovatelství
žák:
- zpracuje referát o chovu vybraného druhu drobného zvířete
- obhájí názor na rizika a výhody chovu drobných a exotických zvířat v obydlí
- shrne zásady styku člověka se zvířaty chovanými v domácnostech
- dokáže poskytnout první pomoc při zranění způsobeném zvířetem

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

Přírodopis
7. ročník
Obratlovci
Přírodopis
7. ročník
Povrch těla obratlovců
Přírodopis
8. ročník
Tvar a pohyb těla
Zelenina

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


- osivo
- sadba
- význam zeleniny pro člověka
- podmínky a zásady pěstování
- pěstování vybraných druhů zeleniny

Zelenina
žák:- objasní význam zeleniny pro výživu člověka
- rozliší osivo a sadbu
- vypěstuje sadbu vybraných druhů zeleniny
- pečuje o skleník, využívá jej k pěstování zeleninové sadby
- k pěstování využívá vhodné pomůcky
- v rámci svých schopností provádí údržbu pracovních pomůcek

Průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
Realizováno v projektu Zelenina - půda jako zdroj obživy.

Přesahy do
Přírodopis
7. ročník
Vegetativní orgány semenných rostlin
Výchova ke zdraví

Přesahy z
Anglický jazyk
6. ročník
Čtení s porozuměním
Anglický jazyk

6. ročník
Zdraví a zdravý životní styl
Výchova ke zdraví
7. ročník
Zdraví a zdravý životní styl
Výchova ke zdraví
8. ročník
Zdraví a zdravý životní styl

6. ročník
Psaní
Anglický jazyk
6. ročník
Mluvení

Okrasné zahradnictví

Očekávané výstupy

Učivo
- význam okrasného zahradnictví
- dělení okrasných rostlin do skupin
- hlavní zásady při projektování okrasných zahrad
- zahradní doplňky
- určování okrasných rostlin
- pěstování okrasných rostlin
- návrh okrasné zahrady

žák:


Okrasné zahradnictví
žák:
- zdůvodní význam okrasné zeleně v lidských sídlech
- charakterizuje jednotlivé skupiny venkovních okrasných rostlin
- pozná některé okrasné dřeviny pěstované na pozemku školy
- nechá zakořenit stonkové řízky vybraných okrasných dřevin
- vypěstuje ve skleníku sadbu letniček
- vytvoří a obhájí jednoduchý návrh okrasné zahrady

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
Realizováno projektem Okrasné zahradnoctví - pružnost nápadů, originalita,
schopnost dotahovat nápady do konce.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Realizováno projektem Okrasné zahradnictví - lidské sídlo jako umělý
ekosystém, jeho funkce.
8. ročník

Dana Porschová, 1 týdně, P
Trh práce

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Pracovní profese
Uvede klady a zápory vybraným pracovním profesím. Zdůvodní předpoklady, požadavky pro dané profese.

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Poznávání lidí
Realizace: skkupinová práce, diskuze - vzájemné poznávání se ve třídě, rozvoj
pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnosti
Kreativita
Realizace: diskuze, myšlenková mapa - cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Povolání lidí, druhy pracovišť, druhy pracovních činností
Požadavky kvalifikační, zdravotní a osobnostní
Trh práce

Přesahy do
Výchova k občanství
8. ročník
Stát a hospodářství
Výchova k občanství
8. ročník
Člověk ve společnosti

Přesahy z
Výchova k občanství
9. ročník
Stát a hospodářství
Výchova k občanství
9. ročník
Člověk ve společnosti

Občan, občanská společnost a stát
Realizace: skupinová práce - občan jako odpovědný člen společnosti (práva a
povinnosti)
Volba profesní orientace

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Posouzení možností
Odhadne podle svých zájmů, osobních vlastností a schopností typy vhodných povolání pro něj samotného.

Průřezová témata

Základní principy sebepoznání
Osobní zájmy, tělesný a zdravotní stav, osobnostní vlastnosti a schopnosti, vlivy na volbu povolání

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Realizace: testování - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředěnosti,
cvičení dovedností zapamatování
Sebepoznání a sebepojetí
Realizace: testování, skupinová práce, diskuze - moje psychika (temperament,
postoje, hodnoty); co o sobě vím a co ne
Poznávání lidí
Realizace: skupinová práce, myšlenková mapa - poznávání se ve třídě; rozvoj
pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech
Mezilidské vztahy
Realizace: skupinová práce - empatie a pohled na svět očima druhého,
respektování

Přesahy z
Výchova k občanství
9. ročník
Člověk ve společnosti

Zaměstnání

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Zaměstnání
Používá internet při získávání informací o trhu práce. Najde na mapě místní Úřad Práce.

Průřezová témata
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
Realizace: návštěva Úřadu práce (informačního střediska) - občan jako
odpovědný člen společnosti (práva a povinnosti)

Informační základna pro volbu povolání
Problémy nezaměstnanosti
Úřady práce

Přesahy do
Výchova ke zdraví
8. ročník
Rozvoj osobnosti

Přesahy z
Výchova k občanství
9. ročník
Člověk ve společnosti

Příprava pokrmů

Očekávané výstupy
žák:


Příprava pokrmů
žák:
bezpečně používá kuchyňský inventář a kuchyňské spotřebiče
připravuje pokrmy studené a teplé kuchyně podle receptury
během stolování dodržuje zásady společenského chování
vědomě dodržuje zásady hygieny stolování a přípravy pokrmů

Průřezová témata

Učivo
Kuchyně- základní vybavení kuchyně, udržování pořádku a čistoty
Potraviny- výběr, nákup, skladování potravin, sestavování jídelníčku
Příprava pokrmů- úprava pokrmů za studena, základní způsoby tepelné úpravy, základní postup při přípravě pokrmů a
nápojů
Úprava stolu a stolování- pravidla správného stolování, jednoduché prostírání, obsluha a chování u stolu, slavnostní
stolování, zdobené prvky a květiny na stole

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kooperace a kompetice
Realizace: skupinová práce - zaměřeno na rozvoj sociálních dovedností pro
kooperaci (vedení a organizování práce skupiny)
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Realizace: stolování - uplatňování principů slušného chování (základní morální
normy)

Přírodopis
8. ročník
Smysly
Fyzika
8. ročník
Elektrický proud
Český jazyk a literatura
8. ročník
KV Základy studijního čtení
Výchova ke zdraví
8. ročník
Zdraví a zdravý životní styl

Fyzika
6. ročník
Měření objemu

9. ročník

Dana Porschová, 1 týdně, P
Volba profesní orientace

Očekávané výstupy

Učivo
Poradenské služby, Psychologické vyšetření profesionální orientace

žák:


volba povolání
WWW stránky SŠ
Posoudí své možnosti pro volbu povolání na základě vyhodnocení jednoduchých dotazníkových šetření. Orientuje
se v nabídce vyšetření k profesní orientaci.
Psaní životopisu, pohovor u zaměstnavatele

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Realizace: testování - cvičení smyslového vnímání, pozornostia soustředěnosti,
cvičení dovedností zapamatování,
Sebepoznání a sebepojetí
Realizace: testování, skupinová práce, diskuze - moje psychika (temperament,
postoje, hodnoty);, co o sobě vím a co ne
Seberegulace a sebeorganizace
Realizace: diskuze - organizace vlastního času
Psychohygiena
Realizace: prezentace - dobrá organizace času
Kreativita
Realizace: skupinová práce - cvičení pro rozvoj základních rysů kreaitivty
Poznávání lidí
Realizace: skupinová práce, myšlenková mapa - poznávání se ve třídě; rozvoj
pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech
Mezilidské vztahy
Realizace: skupinová práce - empatie a pohled na svět očima druhého,
respektování

Přesahy do

Přesahy z
Výchova k občanství
9. ročník
Člověk ve společnosti

Podnikání

Očekávané výstupy
žák:

Učivo

Průřezová témata

Přesahy do

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Realizace: Projekt (vlastní firma) - rozdíl mezi reklamou a zprávou; hlavní rysy
reprezentativnosti
Vnímání autora mediálních sdělení
Realizace: Projekt (vlastní firma) - identifikování postojů a názorů autora v
mediovaném sdělení; výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či
zastření názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci

Přesahy z
Výchova k občanství
9. ročník
Člověk ve společnosti

Digitální technika

Očekávané výstupy

Učivo

žák:




Bezpečnost při používání digitálních technologií
dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální technikou a poskytne první
pomoc při úrazu
digitální technika
- ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje a odstraňuje základní problémy při provozu digitální
techniky
- propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení
- ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením

Průřezová témata

digitální technika – počítač a periferní zařízení, digitální fotoaparát, videokamera, PDA, CD a DVD přehrávače, e-Kniha,
mobilní telefony

Přesahy do

Přesahy z

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení
Realizace: Projekt (natáčení filmu) - uplatnění a výběr výrazových prostředků a
jejich kombinací pro tvorbu vhodncýh sdělení
Práce v realizačním týmu
Realizace: Projekt (natáčení filmu) - utváření týmu, komunikace a spolupráce v
týmu, stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů a
zodpovědnosti; faktory ovlivňující práci v týmu
Zpracování hlasových a grafických informací

Očekávané výstupy

Učivo

žák:




Bezpečnost při používání digitálních technologií
dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální technikou a poskytne první
pomoc při úrazu
digitální technika
- ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje a odstraňuje základní problémy při provozu digitální
techniky
- propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení
- ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením

Průřezová témata
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení

počítačové programy pro zpracovávání hlasových a grafických informací – úpravy, archivace, střih;
operační systémy, vzájemná komunikace zařízení (synchronizace PDA s PC)

Přesahy do
Hudební výchova
9. ročník
Využití hudebních schopností a dovedností

Přesahy z

Realizace: Projekt (natáčení filmu) - uplatnění a výběr výrazových prostředků a
jejich kombinací pro tvorbu vhodncýh sdělení
Práce v realizačním týmu
Realizace: Projekt (natáčení filmu) - uplatnění a výběr výrazových prostředků a
jejich kombinací pro tvorbu vhodncýh sdělení
Mobilní služby

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
mobilní služby – operátoři, tarify



používání mobilních technologií
pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi – cestování, obchod, vzdělávání, zábava

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Realizace: prezentace - pěstování kritického přístupu ke zpravodoajství a
reklamě; hledáí rozdílu mezi informativním , zábavním a reklamním sdělením
Doplňující vzdělávací obory
Sportovní hry
Charakteristika předmětu
Obsahové vymezení
Vyučovací předmět sportovní hry je realizován v souladu s věkem žáků ve vzdělávacím oboru Tělesná výchova jako volitelný předmět a je součásti vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Cílem je získat kladný vztah k fyzickým aktivitám a
sportu, vytvářet návyky zdravého životního stylu, dodržovat sportovní etiku, pravidla a jednání fair - play a zdokonalovat a rozvíjet pohybové dovednosti a uplatňovat své pohybové schopnosti. Znalosti a pohybové dovednosti navazují
na znalosti a dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Tělesná výchova, zdokonalují je a rozšiřují je o další pohybové dovednosti a znalosti v oblasti sportovních her.
Z přůřezových témat jsou začleněna
Osobnostní a socialní výchova
- rozvoj schopnosti poznávání
- mezilidské vztahy
- komunikace
- kooperace a kompetence
Multikulturní výchova
- lidské vztahy

Organizační vymezení
Převažující formou je vyučovací hodina. V rámci "Poprasku" jsou pořádány soutěže.
Výchovné a vzdělávací strategie předmětu jsou totožná se strategií předmětu Tělesná výchova.
Časové vymezení
Předmět je vyučován od 6. ročníku v časové dotaci 1 hod. týdně.

.

Průřezová témata pokrývaná předmětem
Umělecká řemesla
Charakteristika předmětu
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU UMĚLECKÁ ŘEMESLA

OBSAHOVÉ VYMEZENÍ
Užité umění a dekorativní tvorba představují v každé době podstatnou složku životního prostředí. Zahrnují především předměty zhotovené nejrůznějšími technikami a většinou nějakým způsobem zdobené. Vždy jde o spojení
užitečného s krásným. A toto krásno nás provází již celá staletí. Předmět Umělecká řemesla vede žáky k osvojení uměleckých řemesel z hlediska techniky, k chápání vztahu užité tvorby a výtvarného vyjádření a tím zároveň vztahu
našeho běžného života a předmětů denní potřeby. Vede k samostatné tvořivosti, ke komunikaci s běžným lidským prostředím. Zároveň umožňuje poznání a respektování naší historie na základě poznání výrobních postupů a technik,
které jsou již pro náš běžný život neznámé. Vše pouze koupíme, neumíme si drobnosti běžného života vyrobit a tím si vážit lidské práce jako takové.
Vzdělávací oblast vychází z předmětu vzdělávací oblasti Umění a kultura a má přímou návaznost na výtvarnou výchovu, kterou rozšiřuje o specifickou oblast poznání našeho života. Dotýká se průřezových témat:
- osobnostní a sociální výchova : rozvoj schopnosti poznání, kreativita, komunikace, poznávání lidí, hodnoty a postoje
- enviromentální výchova: vztah člověka a jeho prostředí
- multikulturní výchova: kulturní diference, člověk a jeho svět

ČASOVÉ VYMEZENÍ
Předmět je realizován v rámci povinně volitelného předmětu v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně na základě volby žáka od sedmého do devátého ročníku
ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ
Práce je organizována na základě samostatných projektů v rámci zadaného tématického celku. Formy a metody práce jsou používány v závislosti na aktuálních potřebách žáků a zadaného tématu a jejich následného zpracování. Za
základní východisko je zde považována technika a rukodělná práce - tedy řemeslo.

STRATEGIE, KTERÝMI ROZVÍJÍME KLÍČOVÉ KOMPETENCE
Kompetence k učení
• vybízíme žáky samostatně pozorovat a experimentovat
• vedeme žáky k orientaci v síti kulturních nabídek v oblasti uměleckých řemesel (instituce, periodika, literatura
• učíme žáky tvořivě užívat různých řemeslných technik
• umožňujeme žákům rozpoznávat uplatnění výtvarné představy a užitých prostředků v předmětech denního života
• vybízíme žáky k pozorování, sledovat, nacházet rozdílnosti, podobnosti, shodnosti
• učíme žáky zhodnotit svoje pokroky, kriticky posuzovat svoje výsledky, vyvozovat závěry pro využití v uměleckém řemesle
Kompetence k řešení problémů
• učíme žáky vnímat problémové aspekty v užitnosti předmětu v reálném životě
• vedeme žáky k aplikování získaných znalostí a dovedností, ověřování postupů řešení problému na základě vlastních zkušeností

• zdůrazňujeme potřebu dokázat kriticky posoudit svou tvorbu a obhájit svá rozhodnutí
• vybízíme žáky k hledání zdroje informací
Kompetence komunikativní
• vyžadujeme, aby žáci jasně vyjádřili své myšlenky a cíle ve vizuální podobě
• vedeme žáky k poznávání kultury národní, regionální, světové a schopnosti posoudit přínos tohoto poznání pro vlastní práci
• učíme žáky formulovat své osobní pohledy na umění v kontextu uplatnění svého názoru v užité tvorbě
• vedeme žáky, aby kriticky přemýšleli nad účinností předmětů denního života
• věnujeme pozornost tomu, jak žáci chápou a užívají pojmy, znaky a symboly, které jsou spjaté s oblastí užitého umění
• užíváme verbální i neverbální projevy komunikace
Kompetence sociální a personální
• vedeme žáky ke spolupráci se spolužáky a pedagogy při vytváření návyků práce
• umožňujeme žákům vzhledem k náročnosti práce přispívat k upevnění dobrých mezilidských vztahů v případě potřeby pomoci a spolupráce (přátelská atmosféra je tvůrčí)
• zdůrazňujeme žákům potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu a využívat zkušenosti jiných lidí
• vedeme žáky k respektování a toleranci odlišných názorů a interpretace
• zdůrazňujeme potřebu přijímat odlišnou formu vyjádření jako zdroj obohacení sebe sama
• směřujeme úsilí k získávání pocitu sebeuspokojení ze zdařilé práce
Kompetence občanské
• vedeme žáky k utváření a uplatňování aktivního vztahu ke světu
• umožňujeme žákům poznávat a respektovat zvyky a tradice u nás a v jiných zemích
• vedeme žáky k rozvíjení aktivního vztahu k předmětům denní potřeby, ke světu a k životnímu prostředí
• pobízíme žáky k projevům pozitivního postoje k uměleckým dílům
• vyžadujeme od žáků vytvářet si pocit osobní zodpovědnosti za kulturní a historické dědictví
Kompetence pracovní
• vysvětlujeme žákům používání různých materiálů a nástrojů
• pomáháme žákům organizovat si vlastní práci
• vedeme žáky přijímat odpovědnost za vlastní práci
• učíme žáky poznávat pracovní postupy a řemesla
• učíme žáky osvojovat si výtvarné a řemeslné dovednosti
• vyžadujeme při práci dodržovat bezpečnost práce a respektovat stanovená pravidla
• napomáháme žákům poznávat smysl a cíl učení
• zdůrazňujeme žákům využívání znalosti a zkušenosti jednotlivých řemesel k vlastní přípravě na budoucnost

Specifické hodnocení
Při hodnocení a klasifikaci vycházíme z cílů a obsahu konkrétní úlohy, z předem zadaných kritérií, které se pro jednotlivé samostatné práce a projekty stanovují vždy na začátku práce. Je zadán rozsah práce, způsob řešení, pokud není
předem zadáno individuální řešení u některých projektů a úloh, závazný termín odevzdání práce, způsob prezentace a obhajoby prací – projektů. Žáci řeší práci skupinově nebo individuálně a v závěru své práce projekty prezentují
ostatním. Hodnotí se celková výtvarná úroveň v závislosti na zvoleném námětu, originálnost provedení a řešení, schopnost prezentace práce, včasnost jejího odevzdání, a čistota zpracování. Pokud žák neodevzdá svojí práci v
dohodnutém termínu (nějpozději do následující vyučovací hodiny nebo do termínu, který si dohodl s vyučujícím učitelem), automaticky se snižuje známka o jeden stupeň. V případě, že práci neodevzdá vůbec, je hodnocena stupněm
nedostatečný. Při dlouhodobé nemoci odevzdá poměrnou část za předem dohodnutých podmínek o rozsahu práce, způsobu obhajoby a termínu odevzdání.
V hodnocení klademe důraz na vlastní výpovědi a sebehodnocení žáků, poskytneme jim možnost „obhájit“ vlastní výtvarně estetický i technický názor a jeho osobité řešení s přihlédnutím k individuálním schopnostem a možnostem
jednotlivých žáků. Ve výtvarných řemeslech a v samostatných pracích, projektech, které jsou založeny na práci s materiálem (objekty, modely, ...) také hodnotíme technickou a řemeslnou stránku prací, citlivost vůči materiálu, formě,
konstrukci a skladbě.

Průřezová témata pokrývaná předmětem
Cvičení z českého jazyka
Charakteristika předmětu
Charakteristika vyučovacího předmětu
• Obsahové vymezení
Český jazyk je nástrojem získávání většiny informací. Dovednosti získané v předmětu jsou důležité pro komunikaci, pro úspěšné osvojování poznatků v dalších předmětech a oblastech vzdělávání, jsou potřebné pro úspěšné zvládání
jazykového vzdělání. Předmět je zaměřen na jazykovou výchovu.
Žáci si upevňují vědomosti a dovednosti k osvojování spisovné podoby jazyka.
• časové vymezení
Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka je realizován v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně.
• organizační vymezení
Výuka probíhá převážně v učebnách kmenových a jazykových, podle potřeby v knihovně a v učebně informatiky.
- mezipředmětové vztahy
Informační prostředí, práce s ICT
Práce s programy určenými žákům daného ročníku.
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
Výchovnými a vzdělávacími strategiemi žákům umožňujeme:
- vnímat a postupně si osvojovat jazyk k získávání a předávání informací (procvičováním pravopisu, skladby, hledáním shod, odlišností)
- pochopit, že jazyk je nástrojem celoživotního vzdělávání
- zvládnout běžná pravidla mezilidské komunikace
- kultivovaně se projevovat
- v týmové práci dodržovat stanovená pravidla, respektovat druhého, uplatňovat sebe
Specifické hodnocení
V předmětu Cvičení z českého jazyka se bude hodnotit snaha o zlepšení pravopisných dovedností, aktivita v hodinách, plnění zadaných úkolů.
Průřezová témata pokrývaná předmětem
6. ročník

Jana Englická, 0+1 týdně, V
Slovní druhy

Očekávané výstupy
žák:


Slovní druhy
Rozlišuje všechny slovní druhy

Učivo
- druhy slov
- podstatná jména, druhy podstatných jmen
- přídavná jména, druhy přídavných jmen
- přídavná jména přivlastňovací
- stupňování přídavných jmen
- zájmena, druhy zájmen
- číslovky, druhy číslovek, užívání číslovek a jejich skloňování
- slovesa

Věta a souvětí

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


. stavba větná, základní větné členy, rozvíjející větné členy (předmět, příslovečné určení, přívlastek)
- věta jednoduchá, souvětí

Věta a souvětí
Rozlišuje, pojmenovává a určuje základní i rozvíjející větné členy, zopakuje a shrnuje učivo o přímé řeči

Ovládání pravopisu

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


- skupiny bě, bje, vě, vje, pě, mě, mně
- předpony s-/se, z-/ze, vz-/vze- předložky s, z
- i/y po obojetných souhláskách
- skloňování přídavných jmen měkkých, tvrdých a přivlastňovacích
- tvary zájmen já, ten, náš, on, ona, ono, můj, svůj, tvůj
- shoda přísudku s podmětem, s několikanásobným podmětem
- psaní n/nn

Ovládání pravopisu
Opakuje, procvičuje a objasňuje pravopis lexikální, morfologický a syntaktický

7. ročník

Jana Englická, 0+1 týdně, V
Obohacování slovní zásoby

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


- slovní zásoba
- odvozování, skládání, zkracování

Obohacování slovní zásoby
uvede příklady obohacování slovní zásoby

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

Výtvarná výchova
7. ročník
Kultura a její rozdíly, výtvarná kultura
Výchova ke zdraví
7. ročník
Rozvoj osobnosti
Umělecká řemesla
7. ročník
Kultura a její rozdíly
Slovní druhy

Očekávané výstupy
žák:


Slovní druhy
Rozlišuje všechny slovní druhy, tvoří slova dle zadání slovního druhu

Učivo
- podstatná jména, tvary podstatných jmen označujících části těla
- přídavná jména
- zájmena, užívání vztažných zájmen
- číslovky
- slovesa, rod činný a trpný
- příslovce
- předložky

- spojky
- částice

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

Umělecká řemesla
7. ročník
Výrazové prostředky - Obrazotvorné prvky
Umělecká řemesla
7. ročník
Symbol
Věta a souvětí

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Věta a souvětí
Rozlišuje, pojmenovává a určuje základní i rozvíjející větné členy, dokáže vytvořit jednoduchou větu podle
daného vzorce

Průřezová témata

- druhy vět podle postoje mluvčího
- věty dvojčlenné, jednočlenné, větné ekvivalenty
- větné členy
- druhy vedlejších vět

Přesahy do

Přesahy z

Výchova ke zdraví
7. ročník
Rozvoj osobnosti
Ovládání pravopisu

Očekávané výstupy
žák:


Ovládání pravopisu
Opakuje, procvičuje a objasňuje pravopis lexikální, morfologický a syntaktický, dokáže najít chyby v textu

Učivo
- podstatná jména
- přídavná jména
- velká písmena
- shoda přísudku s podmětem
- interpunkce

8. ročník

Jana Englická, 0+1 týdně, V
Obohacování slovní zásoby

Očekávané výstupy
žák:


Obohacování slovní zásoby
uvede příklady obohacování slovní zásoby

Učivo
- slovní zásoba
- odvozování, skládání, zkracování

Slovní druhy

Očekávané výstupy
žák:


Slovní druhy
žák:
- doplňuje znalosti o slovních druzích o některé nepravidelnosti ve skloňování

Učivo
- podstatná jména, tvary podstatných jmen označujících části těla
- přídavná jména
- zájmena, užívání vztažných zájmen
- číslovky

- určuje mluvnické kategorie
- Rozlišuje všechny slovní druhy, tvoří slova dle zadání slovního druhu

- slovesa, rod činný a trpný
- příslovce
- předložky
- spojky
- částice
- procvičování probraného učiva
- slovesný vid, slovesa dokonavá a nedokonavá
- skloňování obecných jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Věta a souvětí

Očekávané výstupy
žák:


Věta a souvětí
žák:
- určí větné členy a vedlejší věty
- rozliší souvětí podřadné a souřadné
- Rozlišuje, pojmenovává a určuje základní i rozvíjející větné členy, dokáže vytvořit jednoduchou větu podle
daného vzorce

Učivo
- druhy vět podle postoje mluvčího
- věty dvojčlenné, jednočlenné, větné ekvivalenty
- větné členy
- druhy vedlejších vět
- opakování učiva 7.třídy
- významový poměr mezi jednotlivými složkami v několikanásobném větném členu
- souřadně spojené věty vedlejší
- souvětí souřadné a podřadné
- významový poměr mezi větami hlavními
- jazykové rozbory

Ovládání pravopisu

Očekávané výstupy
žák:


Ovládání pravopisu
žák:
- objasní pravopis lexikální, morfologický a syntaktický
- Opakuje, procvičuje a objasňuje pravopis lexikální, morfologický a syntaktický, dokáže najít chyby v textu

Učivo
- podstatná jména
- přídavná jména
- velká písmena
- shoda přísudku s podmětem
- interpunkce
- předpony s-, z-, vz-, předložky s, z
- pravopis koncovek jmen a sloves
- skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

9. ročník

Jana Englická, 0+1 týdně, V
Obohacování slovní zásoby

Očekávané výstupy
žák:


Obohacování slovní zásoby
uvede příklady obohacování slovní zásoby

Učivo
- rozvoj slovní zásoby, jádro slovní zásoby
- rozvrstvení slovní zásoby
- synonyma, homonyma, antonyma
- slovo, sousloví
- stavba slova
- odvozování, skládání, zkracování

Věta a souvětí

Očekávané výstupy
žák:


Věta a souvětí
žák:
- určí větné členy a vedlejší věty
- rozliší souvětí podřadné a souřadné
- Rozlišuje, pojmenovává a určuje základní i rozvíjející větné členy, dokáže vytvořit jednoduchou větu podle
daného vzorce

Učivo
stavba věty a souvětí - věty podle postoje mluvčího, věty dvojčlenné a jednočlenné, větné ekvivalenty
- tvoření vět a souvětí
- skladební dvojice
- věta hlavní a vedlejší
- souvětí souřadné a podřadné, druhy vedlejších vět
- významové poměry mezi souřadně spojenými větnými členy a vedlejšími větami
- složité souvětí
- samostatný větný člen, oslovení, vsuvka, věta neúplná

Ovládání pravopisu

Očekávané výstupy
žák:


Ovládání pravopisu
žák:
- objasní pravopis lexikální, morfologický a syntaktický
- Opakuje, procvičuje a objasňuje pravopis lexikální, morfologický a syntaktický, dokáže najít chyby v textu

Učivo
- pravopis lexikální, tvaroslovný, skladební
- vlastní jména

Vlastní tvorba

Očekávané výstupy

Učivo
- tvorba literárních textů

žák:


Vlastní tvorba
- tvoří vlastní literární text

Vyhledávání informací

Očekávané výstupy

Učivo
- práce ve školní knihovně a v učebně informatiky

žák:


Vyhledávání informací
vyhledává informace ve školní knihovně (internet, encyklopedie, časopisy)

Konverzace Aj
Charakteristika předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu
Konverzace v anglickém jazyce umožňuje žákům dokonalejší osvojení anglického jazyka. Žáci získají větší samostatnost a jistotu v užívání již známého jazykového materiálu, rozšíří si znalosti
o reálie anglicky mluvících zemí.Žáci si především rozvíjí poslech s porozuměním a samostatné ústní vyjadřování. Žáci si cvičí odhadování neznámého slovního materiálu. Při výuce rozvíjíme
ústní vyjadřování a dorozumění v běžných každodenních situacích.
• Obsahové vymezení
zařazení průřezových témat
Témata jsou zařazována v návaznosti na povinnou výuku.
Témata : Rodina, Sporty, Volný čas, Zdraví, Můj dům, Město, Jídlo, Nakupování, Doprava, Počasí, Společenské fráze
Průřezová témata viz povinný anglický jazyk
• časové vymezení

Konverzace v anglickém jazyce se nabízí v 9. roč. v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně.
• Metody práce
Dramatizace, recitace, párové a skupinové formy práce, problémové úkoly
Použití autentických materiálů ( poslech a videozáznam )

• Výchovně vzdělávací strategie předmětu
Při výuce konverzace anglického jazyka se rozvíjejí tyto klíčové kompetence:
Kompetence k učení
• volíme netradiční a nové metody a formy práce, které umožňují žákům získávat nové znalosti a dovednosti v poslechu, mluvení v anglické jazyce
• vedeme žáky k samostatné práci s textem, slovníky
• učíme žáky získané znalosti aktivně využívat
• rozvíjíme zájem o reálie anglicky mluvících zemí
Kompetence k řešení problémů
• vedeme k vyhledávání informací z různých zdrojů ( učebnice, internetu, encyklopedií, slovníků)
• rozšiřujeme práci o získávání informací z dalších zdrojů – televize, časopisy, noviny, fotografie, obrázky
• k tématu zadáváme zpracování projektových prací - samostatných i skupinových
• učíme žáky prezentovat v angličtině ústní i písemnou formou
• žáky vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích práce na projektu (plánování, příprava, realizace a hodnocení)
Kompetence komunikativní
• učíme žáky prezentovat v angličtině ústní i písemnou formou
• nabízíme žákům dostatek možností k porozumění textů a obrazových materiálů souvisejících s tématy jednotlivých lekcí
• podporujeme žáky v konverzačních dovednostech (tématické rozhovory, scénky)
• vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu
Kompetence sociální a personální
• zapojujeme žáky do tvorby pravidel práce při tvorbě žákovského portfólia
• vedeme žáky, aby se postupně naučili organizovat práci ve skupině sami
• vedeme žáky k získání dovednosti poskytnout pomoc při skupinové práci, ale také o ni požádat
• zdůrazňujeme potřebu respektovat a oceňovat snahu, postřehy a práci ostatních
• učíme žáky kritickému zhodnocení vlastní práce
• žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí
Kompetence občanské
• zdůrazňujeme rovnost všech lidí bez ohledu na jejich původ, rasu, tělesný či smyslový hendikep
Kompetence pracovní
• vedeme děti k samostatné organizaci vlastní práce
• učíme žáky využívat znalosti a zkušenosti získané z jednotlivých témat v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucí povolání

Průřezová témata pokrývaná předmětem
Výtvarné a digitální technologie
Charakteristika předmětu
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU VÝTVARNÉ TECHNIKY

OBSAHOVÉ VYMEZENÍ
Umělecké techniky a „umění” jako takové se od užitého umění oddělilo v době renesance, kdy lidé tvořiví a s vlastní invencí přestali být bráni za pouhé řemeslníky. Vnitřním obsahem předmětu je - na základě dobře zvládnutého
uměleckého řemesla a dalších uměleckých výtvarných technik hledat možnosti nového, tvůrčího vyjádření aktuálních problémů a momentálních situací kolem nás. Lze tedy za vnitřní, skrytý význam předmětu považovat také uvolnění a
odpočinek, hledání sebe sama v netradičních možnostech vyjádření. Je kladen důraz na uvědomělý přístup k práci, rozvoj výtvarného vyjadřování, výtvarné citlivosti a výtvarné stylizace. Žáci jsou vedeni k výtvarnému ztvárnění
představy určitou technikou, k chápání vztahu tvorby a výtvarného vyjádření, k samostatné tvořivosti, k výtvarné komunikaci. Okruh tvorby se týká vlastní výtvarné činnosti studentů. Zahrnuje širokou škálu přístupů vycházejících z
kontextů současného výtvarného umění. Přináší soubor poznatků a zkušeností s využíváním nejen tradičních technik a postupů, ale i současných technologií a prací v materiálech (např. textil, dráty, drátěné pletivo, kartony, plasty,
keramika, prostorové kompozice apod.).Orientace studentů v široké škále výtvarné tvorby tvoří předpoklad pro samostatný výběr nejvhodnějších výtvarných prostředků pro vlastní tvorbu. Při praktické tvorbě studenti mohou v plné
míře uplatnit své výtvarné dovednosti, estetické cítění a tvůrčí potenciál. Dostává se jim dalších znalostí z oblasti kresby, malby, grafiky, prostorového vytváření a jiných, netradičních výtvarných technik. Velký důraz je kladen
na fotografii a její zpracování, film a ostatní digitální média. Součástí Vt jsou galerijní animace. Každoročně se práce ve Vt uzáavírá výtvarným plenérem. Žáci se táké zúčastní alespoň jedné výtvarné soutěže.

Vzdělávací oblast vychází ze vzdělávacích oblastí Umění a kultura a má přímou návaznost na výtvarnou výchovu, kterou rozšiřuje o specifickou oblast poznání našeho života. Dotýká se průřezových témat:
- osobnostní a sociální výchova : rozvoj schopnosti poznání, kreativita, komunikace, poznávání lidí, hodnoty a postoje, seberegulace a sebeorganizace, sebepoznání a sebepojetí, rozvoj schopnosti poznání
- enviromentální výchova: vztah člověka a jeho prostředí
- multikulturní výchova: kulturní diference, člověk a jeho svět
- výchova k myšlení v globálních souvislostech: Evropa a svět nás zajímá
ČASOVÉ VYMEZENÍ
Předmět je realizován v rámci povinně volitelného předmětu v rozsahu dvou vyučovacích hodiny týdně na základě volby žáka od šestého do devátého ročníku
ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ
Práce je organizována na základě samostatných projektů v rámci zadaného tématického celku. Formy a metody práce jsou používány v závislosti na aktuálních potřebách žáků a zadaného tématu a jejich následného zpracování. Podle
jednotlivých námětů se volí tradiční a netradiční techniky a postupy.

STRATEGIE, KTERÝMI ROZVÍJÍME KLÍČOVÉ KOMPETENCE
Kompetence k učení
• vedeme žáky k samostatnému pozorování a experimentování
• učíme žáky tvořivě užívat různých řemeslných technik
• učíme žáky chápat umění jako specifický způsob poznání
• vedeme žáky k pozorování, sledování, nacházení rozdílnosti, podobnosti, shodnosti
• vyžadujeme od žáků,aby zhodnotili svoje pokroky, kriticky posuzovat svoje výsledky, vyvozovat závěry pro využití ve své tvorbě
Kompetence k řešení problémů
• umožňujeme žákům vnímat problémové aspekty v užitnosti předmětu v reálném životě
• vedeme žáky k aplikaci získané znalosti a dovednosti, ověřovat postupy řešení problému na základě vlastních zkušeností
• dáváme důraz na kritické posuzování vlastní tvorby a k obhájení svých rozhodnutí
• pomáháme žákům hledat zdroje informací
Kompetence komunikativní

• vedeme žáky k jasnému vyjádření své myšlenky a cíle ve vizuální podobě
• vedeme žáky ke schopnosti užívat jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace
• vedeme žáky k chápání učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy jako možnost své komunikace se světem
• učíme žáky poznávat kulturu národní, regionální, světovou a schopnosti posoudit přínos tohoto poznání pro vlastní práci
• učíme žáky formulovat své osobní pohledy na umění v kontextu uplatnění svého vlastního názoru v užité tvorbě
• vyžadujeme od žáků kritické přemýšlení nad účinností předmětů denního života
• rozvíjíme schopnosti žáků chápat a užívat pojmy, znaky a symboly, které jsou spjaté s oblastí užitého umění
• podporujeme vnímání verbálních i neverbálních projevů komunikace
Kompetence sociální a personální
• vedeme žáky k chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelnou součást lidské existence
• učíme žáky rozvíjet svůj tvůrčí potenciál, kultivovat projev
• vedeme žáky k utváření si hierarchií hodnot
• vedeme žáky ke spolupráci se spolužáky a pedagogy při vytváření si návyků práce
• napomáháme ke spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech
• vyžadujeme respektování a tolerování odlišných názorů a interpretací
• učíme žáky přijímat odlišnou formu vyjádření jako zdroj obohacení sebe sama
• napomáháme získat pocit sebeuspokojení ze zdařilé práce
Kompetence občanské
• zdůrazňujeme potřebu utvářet si a uplatňovat aktivní vztah ke světu
• vedeme žáky k uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince, aktivně překonávat životní stereotypy a obohacuje svůj emocionální život
• vedeme žáky k poznávání zvyků a tradicí u nás a v jiných zemích a respektovat je
• podporujeme rozvíjení aktivního vztahu ke světu a k životnímu prostředí
• pomáháme rozvíjení tolerantního vztahu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností
• pomáháme žákům k pozitivnímu postoji k uměleckým dílům
• učíme žáky zaujímat osobní účast v procesu tvorby a v chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě
• vedeme žáky k vytváření pocitu osobní zodpovědnosti za kulturní a historické dědictví
Kompetence pracovní
• učíme žáky používat různé materiály a nástroje
• učíme žáky organizovat si vlastní práci
• vedeme žáky přijímat odpovědnost za vlastní práci
• vedeme žáky k poznávání pracovních postupů a řemesel
• napomáháme žákům osvojovat si výtvarné a řemeslné dovednosti
• vyžadujeme při práci dodržování bezpečnosti práce a respektování stanovených pravidel
• napomáháme žákům poznávat smysl a cíl učení
• rozvíjíme u žáků využívání znalosti a zkušenosti jednotlivých řemesel k vlastní přípravě na budoucnost

HODNOCENÍ
Při hodnocení a klasifikaci vycházíme z cílů a obsahu konkrétní úlohy, z předem zadaných kritérií, které sepro jednotlivé samostatné práce a projekty stanovují vždy na začátku práce. Je zadán rozsah práce, způsob řešení, pokud není
předem zadáno individuální řešení u některých projektů a úloh, závazný termín odevzdání práce, způsob prezentace a obhajoby prací – projektů. Žáci řeší práci skupinově nebo individuálně a v závěru své práce projekty prezentují
ostatním. Hodnotí se celková výtvarná úroveň v závislosti na zvoleném námětu, originálnost provedení a řešení, schopnost prezentace práce, včasnost jejího odevzdání, a čistota zpracování. Pokud žák neodevzdá svojí práci v
dohodnutém termínu (nějpozději do následující vyučovací hodiny nebo do termínu, který si dohodl s vyučujícím učitelem), automaticky se snižuje známka o jeden stupeň. V případě, že práci neodevzdá vůbec, je hodnocena stupněm
nedostatečný. Při dlouhodobé nemoci odevzdá poměrnou část za předem dohodnutých podmínek o rozsahu práce, způsobu obhajoby a termínu odevzdání.
V hodnocení klademe důraz na vlastní výpovědi a sebehodnocení žáků, poskytneme jim možnost „obhájit“ vlastní výtvarně estetický i technický názor a jeho osobité řešení s přihlédnutím k individuálním schopnostem a možnostem
jednotlivých žáků. Ve výtvarných řemeslech a v samostatných pracích, projektech, které jsou založeny na práci s materiálem (objekty, modely, ...), také hodnotíme technickou a řemeslnou stránku prací, citlivost vůči materiálu, formě,
konstrukci a skladbě.

Průřezová témata pokrývaná předmětem
6. ročník

Jana Jirouskova, 0+2 týdně, V
Výtvarný jazyk - výtvarné dovednosti

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Výtvarný jazyk - výtvarné dovednosti
Porovnává, vybírá, analyzuje, vzájemné vztahy jednotlivých výtvarně výrazových prvků
Záměrně používá různé druhy výtvarného jazyka a pojmenovává je a pojmenovává jejich vzájemné podobnosti a
odlišnosti, používá rozdílné prvky výtvarného jazyka v návaznosti na dané téma, ke zdůraznění obsahu volně
používá barevnou a tvarovou nadsázku
Míchá a používá různé barevné tóny, člení, rozkládá a syntetizuje přírodní tvary v prostoru a v ploše, poznává a
využívá výrazové možnosti barev a jejich kombinací ve volné tvorbě a praktickém užití v lineární kompozici
Aplikuje barevnost na vyjádření fyzického nebo psychického stavu v plošné kompozici
Tvoří složitější plošné i prostorové kompozice z geometrických tvarů, experimentuje, ověřuje a využívá
kompoziční přístupy a principy, člení, rozkládá a syntetizuje různorodé tvary v prostoru a v ploše,
Samostatně experimentuje, zkouší a ověřuje si výrazové vlastnosti linie na základě zrakové zkušenosti a
představivosti, ověřuje si výrazové vlastnosti záměrně vedené linie na základě poznání, představy, fantazie,
využívá tvůrčím způsobem různých druhů kreslené, případně vyrývané a lepené linie a vše samostatně využívá
při zobrazování motivů a námětů na základě poznání, představy a fantazie
Pojmenovává různé druhy tvarů a používá je podle jejich účelu a možností
Pozoruje, analyzuje, výtvarně vnímá a výtvarně vyjadřuje – zobrazuje různé tvary předmětů a jejich funkce
Tvořivě používá různé alternativními postupy a materiály
Originálním způsobem kombinuje linie, tvar, objem, barvu, texturu, objekty, vytváří jejich neobvyklé kombinace
v ploše i prostoru, kresebně a barevně odlišuje popředí a pozadí
Výtvarně zobrazuje tvar a funkci symetrických a asymetrických prostorových předmětů
Jednotlivé obrazové prvky spojuje do složitějších kompozičních vztahů, kompozici prostoru i plochy zkoumá na
základě vyjádření vztahů mezi prvky, vztahu mezi ději jednotlivých prvků, prostředí, zážitku, a představ
Do své práce záměrně využívá rozdíly mezi jednotlivými prvky výtvarného jazyka,
Při své tvořivé práci využívá a vyjadřuje vzájemný vztah a rozmístění obrazových prvků, barvou vyjadřuje určitou
náladu, situaci, děj, a to přiměřeným počtem a velikostí obrazových prvků
Volně nakládá s principy dekorativní tvorby, rytmy prvků, harmonie barev ve vztahu tvaru, matriálu a funkce,
volně parafrázuje rozličná dekorativní řešení, komponuje dekorativní plochu z linií rozličné síly, hustoty, směru,
využívá kontrast ploch, případně symetrii,
Navrhuje vlastní řešení daného tématu a samostatně jej řeší v materiálu
Hledá nové možnosti alternativního vyjádření tématu

Linie
Barva – teplé, studené, lomené…
Tvar
Plocha
Objem
Objekt
Dekor
Prvek – rytmus, kompozice, organizace, dynamika, podobnost, kontrast, struktura…
Detail a celek
Harmonie a disharmonie
Statické a dynamické vyjádření
Prostor
Emocionální působení barev, tvarů, prostorů, linií
Symbolika barev a linií

Komentář
Jednotlivé prvky jsou zařazovány do výuky na základě tématu, potřeb vyučujícího, možností vyučování. Nejsou plněny všechny za ročník. Jsou uváděny jako možnosti, z kterých lze vybírat. V časovém horizontu druhého
stupně je však nutné se ve výuce dotknout všech vyjmenovaných prvků výuky.
Průřezová témata
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení
poznávání stavby a tvorby m. sdělení, jeho jednotlivé prvky v. jazyka, zařazené
do struktury m. sdělení, jejich využití a tvorba m. sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
využití a pojmenování jednotlivých prvků v. jazyka

Přesahy do

Přesahy z

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
kombinace a řešení problémů s použitím jednotlivých prvků v. jazyka
Rozvoj schopností poznávání
poznávání v. jazyka a jeho zákonitostí, struktury a sdělení jednotlivých jeho
prvků
Výrazové prostředky - Obrazotvorné prvky

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Výrazové prostředky - Obrazotvorné prvky
Pojmenovává jednotlivé výtvarné výrazové prostředky
Používá rozdílné prvky výtvarných technik v návaznosti na dané téma
Vědomě využívá výrazových prostředků
Experimentuje s jednotlivými obrazotvornými prvky
Hledá a pojmenovává základní obrazotvorné prvky a kompoziční přístupy v uměleckém díle
Používá zcela osobitě rozličné výtvarné techniky, postupy a nástroje
Pozoruje a analyzuje složitější tvary a struktury, používá výslednou analýzu v grafickém vyjádření na základě
představy a fantazie, na základě poznání jeho funkce, na základě pozorování a poznání a chápání závislosti
tvaru a na funkci
Seznamuje se s možnostmi akční tvorby, používá současné technické zobrazovací prostředky
Rozvíjí estetický smysl pro prostorové formy a organizaci prostoru a architektonická řešení při výtvarném
konstruování z různých materiálů, experimentuje s různými druhy materiálů a z jednotlivých prvků sestavuje
předem navržený celek
Zkoumá, poznává a seznamuje se s písmem, jeho funkcí, stylovostí, vznikem,
Řeší dekorativně plochu písmem a grafickou značkou
Samostatně vyhledává informace o daném tématu, hledá nová a netradiční možné řešení

Reliéf
Kresba
Malba – pastel, tempera, akvarel, rozmývané techniky
Grafika
Objektová a Akční tvorba
Prostorová tvorba
Písmo – vznik a význam –
Ilustrace
Počítače a jejich možnosti – Média garafická a digitální
Design
Alternativní techniky
Netradiční možnosti osobitého vyjádření
Manipulace s objekty
Dekor a dekorativnost
Přírodní materiál a jeho využití

Komentář
Jednotlivé prvky jsou zařazovány do výuky na základě tématu, potřeb vyučujícího, možností vyučování. Nejsou plněny všechny za ročník. Jsou uváděny jako možnosti, z kterých lze vybírat. V časovém horizontu druhého
stupně je však nutné se ve výuce dotknout všech vyjmenovaných prvků výuky.
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
strukturalizace prvků v. jazyka, v. technik, kulturních a sociálních vlivů, jejich
využití při zpracování vlastní tvorby
Vizuální sdělení a komunikace

Očekávané výstupy
žák:


Vizuální sdělení a komunikace
Obsah vizuálně obrazného vyjádření zapojuje do komunikace na základě vlastní zkušenosti
Do svého výtvarného projevu vkládá i další komunikační projevy - pohyb, gesto, …
Vede dialog, vyjadřuje se k tvorbě své i druhých

Průřezová témata
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Stavba mediálních sdělení

Učivo
Projev
Nonverbální komunikace,

Přesahy do

Přesahy z

poznávání stavby a tvorby m. sdělení, jeho jednotlivé prvky v. jazyka, zařazené
do struktury m. sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
respektování v. sdělení, schopnost vysvětlení a prezentace vlastního v. sdělení,
schopnost pochopit a respektovat v. sdělení druhých
Rozvoj schopností poznávání
rozvoj vnímání, řešení problému a jeho analýza, dovednosti poznat v. sdělení
druhých a jejich respektování
Symbol , znak

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Symbol , znak
Používá samostatně postupně poznávané symboly ve vlastním výtvarném vyjádření
Porovnává vlastní interpretaci obrazového znaku s ostatními
Pojmenovává charakteristické znaky, vnější i vnitřní členění tvaru, hledá složitější znakovou strukturu
sledovaného
Samostatně odhaluje interpretační kontext vlastního i přejatého znakového vyjádření, aby byl srozumitelný pro
ostatní, ověřuje si vliv svých činností na okolí

Mnohonásobné komplexní vztahy ve znakovém vyjádření
Význam

Kultura a její rozdíly, výtvarná kultura

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Kultura a její rozdíly, výtvarná kultura
Zařadí výsledek své práce na základě kolektivní kulturní zkušenosti
Přes svojí vlastní výtvarnou práci poznává a člení jednotlivé oblasti kultury a umění na základě hlavních znaků,
zařadí do historických souvislostí různé typy zobrazení, na konkrétních příkladech porovnává různé přístupy ke
zvolenému tématu, snaží se odhalit jejich kulturní a historické kontexty
Interpretuje své vlastní výtvarné reakce na umělecké dílo
Porovnává, prozkoumává a analyzuje slovně umělecká díla (porovnává rozdíly výtvarných děl, rozlišuje vhodnost
použití obrazných vyjádření)

Historie
Architektura
Sochařství
Malířství
Grafika
Estetika
Umělci a jejich práce – chápání vizuálního obrazu – sdělení
Lidová kultura

Seznamuje se s vizuálním sdělením v současné i historické výtvarné kultuře
Poznává, porovnává a třídí základní principy lidového umění, architektury, sochařství, malířství, moderního
umění
Aktivně se zúčastňuje animací v galeriích

Komentář
Jednotlivé prvky jsou zařazovány do výuky na základě tématu, potřeb vyučujícího, možností vyučování. Nejsou plněny všechny za ročník. Jsou uváděny jako možnosti, z kterých lze vybírat. V časovém horizontu druhého
stupně je však nutné se ve výuce dotknout všech vyjmenovaných prvků výuky.
Průřezová témata
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Vnímání autora mediálních sdělení
respektování atorských práv, vnímání odlišností v interpretaci
Fungování a vliv médií ve společnosti

Přesahy do
Hudební výchova
6. ročník
Hudba v souvislosti s jiným uměním

Přesahy z

struktura mediálního sdělení, vliv m. sdělení na naše vnímání
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita
kulturní diference jako prostředek vzájemného obohacování,
Lidské vztahy
rozvoj tolerance lidí bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou,
generační příslušnost.
Kulturní diference
poznávání kultur a lidí, jedinečnost kulturního a uměleckého projevu,
poznávání vlastní kultury, porovnání s kulturou jiných
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
řeč předmětů, vizuálních sdělení a prostředí vytvářeného člověkem v kulturním
kontextu
Poznávání lidí
poznávání vnímání lidí a jejich postojů v závislosti na jejich vnímání v. díla, ať
již svého nebo v. díla spolužáka, v. díla historicky vzniklého
Výtvarné myšlení

Očekávané výstupy

Učivo

žák:

Interpretace


Výtvarné myšlení
Podle svých schopností interpretuje vizuálně obrazná vyjádření, odlišnosti porovnává se svými dosavadními
zkušenostmi
Při zobrazení námětu záměrně požívá tvarovou a barevnou nadsázku
Analyzuje výtvarný problém,
Vyhledává zajímavosti spojené s tématem

Průřezová témata
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Stavba mediálních sdělení
poznávání stavby a tvorby m. sdělení, jeho jednotlivé prvky v. jazyka, zařazené
do struktury m. sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
využití tvůrčích nápadů jejich realizace, dokončení vlastních nápadů, jejich
změna v závislosti na stavu řešení
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
strukturalizace prvků v. jazyka, v. technik, kulturních a sociálních vlivů, jejich
využití při zpracování vlastní tvorby
Komunikace
komunikace s možností v. vyjádření, hledání řešení, komunikace poznání
kulturních vlivů, řec kulturních vlivů
Hodnoty, postoje, praktická etika
analýza vnímání historického a současného vnímání kulturních hodnot, jejich
vnímání, postoj k hist. a souč. sociálně - kult. a uměleckému odkazu.

Přesahy do

Přesahy z

Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení
Ověřuje si komunikační účinky své práce
Vystavuje svojí práci v prostorách školy a tím se podílí na zlepšení prostředí školy
Vysvětlí své výtvarné pojetí vlastní práce
Obhajuje posuzuje svojí práci v kontextu daného tématu, prostředí a kultury
Vnímá sebe sama jako součást prostoru v daném prostředí a v čase
Používá záměrně možnosti vizuálního sdělení
Ve své práci a v práci druhých tyto možnosti sdělení rozpoznává a pojmenovává
Sleduje, zaznamenává děje uvnitř vlastního těla
Přepisuje smyslové podněty na základě vlastního poznání, zkušenosti, kreativity…
Uplatňuje osobitost v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření,
Zkoumá rozdílnost možností různých druhů vyjádření, jejich pravdivost, reálnost, zkoumá jejich účinky ve vztahu
k osobním prožitkům a pocitům,
Dokumentuje a sleduje proměny vlastního okolí, ověřuje si vliv svých činností na okolí
Rozlišuje reálný a duchovní prostor, uplatňuje své fantazijní představy, vědomě volí nástroje a techniky pro
konkrétní výtvarné vyjádření
Má vztah k přírodě a k trvale udržitelnému životu z hlediska svého širšího okolí
Zdůvodní a obhájí výtvarné pojetí, vede dialog, vyjadřuje se k tvorbě své a druhých, toleruje jejich způsoby
výtvarného vyjádření
Porovná vlastní interpretaci s interpretací uznávanou, inspiruje se jí

Průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
náš životní styl
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kooperace a kompetice
rozvoj individuálních dovedností k plnění zadaného projektu, řešení problému,
rozhodování z hlediska vzniku projektu.
Seberegulace a sebeorganizace
organizace vlastního času, učení,samostatná strukturovaná práce na zadaném
projektu, stanovení jednotlivých kroků ke splnění zadaného úkolu, dokončení
úkolu.
Sebepoznání a sebepojetí
organizace vlastního času, učení,samostatná strukturovaná práce na zadaném
projektu, stanovení jednotlivých kroků ke splnění zadaného úkolu, dokončení
úkolu.
Rozvoj schopností poznávání

Výstava a její propagace
Adjustace
Reflexe
Sebevyjádření
Individuální pojímání světa
Člověk – gesto, pohyb, vnímání, zrak, sluch, hmat, čich
Vztah člověk – příroda, minulost, budoucnost, přítomnost
Tělo – pohyb, včlenění, zařazení,
umístění v prostoru…
Autorství
Problém
Projekce
Racionalita, konstrukt, exprese
Vyjádření pocitů a postojů
Mluvené a psané slovo
Literární projev
Kreativita
Zážitek
Prožitek
Objev
Poznání
Empatie
Proměna
Hledání
Vnímání
Respektování jiného úhlu pohledu
Individuální postoj
Makro a mikro svět a jeho vnímání

Přesahy do
Výchova k občanství
6. ročník
Člověk ve společnosti
Výchova k občanství
6. ročník
Člověk jako jedinec
Výchova ke zdraví
6. ročník
Rozvoj osobnosti

Přesahy z

rozvoj vnímání, řešení problému a jeho analýza, dovednosti hledání řešení a
učení se
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
učení se řešit problémy, které se objeví během práce na zadaném projektu,
rozvoj rozhodovacích dovedností, dokončení vlastní práce podle dané vlastní
individuální struktury řešení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
komunikace a spolupráce c týmu
7. ročník

Jana Jirouskova, 0+2 týdně, V
Výtvarný jazyk - výtvarné dovednosti

Očekávané výstupy
žák:


Učivo

Linie
Výtvarný jazyk - výtvarné dovednosti
Barva – teplé, studené, lomené…
Porovnává, vybírá, analyzuje, prozkoumává vzájemné vztahy jednotlivých výtvarně výrazových prvků
Tvar
Záměrně používá různé druhy výtvarného jazyka a pojmenovává je a pojmenovává jejich vzájemné podobnosti a Plocha
odlišnosti, používá rozdílné prvky výtvarného jazyka v návaznosti na dané téma, ke zdůraznění obsahu volně
Objem
používá barevnou a tvarovou nadsázku
Objekt
Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů, vědomě zvolí Dekor
vhodný podklad
Prvek – rytmus, kompozice, organizace, dynamika, podobnost, kontrast, struktura…
Míchá a používá různé barevné tóny, člení, rozkládá a syntetizuje přírodní tvary v prostoru a v ploše a využívá
Detail a celek
výrazové možnosti barev a jejich kombinací ve volné tvorbě a praktickém užití v lineární kompozici
Harmonie a disharmonie
Aplikuje barevnost na vyjádření fyzického nebo psychického stavu v plošné kompozici, s důrazem na expresivně Statické a dynamické vyjádření
symbolickou funkci barvy a na základě výrazové funkce barvy a s uplatněním poznaných možností práce s
Prostor
barvou
Emocionální působení barev, tvarů, prostorů, linií
Tvoří složitější plošné i prostorové kompozice z geometrických tvarů, experimentuje, ověřuje a využívá
Symbolika barev a linií
kompoziční přístupy a principy, člení, rozkládá a syntetizuje různorodé tvary v prostoru a v ploše,
Samostatně experimentuje, zkouší a ověřuje si výrazové vlastnosti linie na základě zrakové zkušenosti a
představivosti, ověřuje si výrazové vlastnosti záměrně vedené linie na základě poznání, představy, fantazie,
využívá tvůrčím způsobem různých druhů kreslené, případně vyrývané a lepené linie a vše samostatně využívá
při zobrazování motivů a námětů na základě poznání, představy a fantazie
Originálním způsobem kombinuje linie, tvar, objem, barvu, texturu, objekty, vytváří jejich neobvyklé kombinace
v ploše i prostoru, kresebně a barevně odlišuje popředí a pozadí
Jednotlivé obrazové prvky spojuje do složitějších kompozičních vztahů, kompozici prostoru i plochy zkoumá na
základě vyjádření vztahů mezi prvky, vztahu mezi ději jednotlivých prvků, prostředí, zážitku, a představ
Pojmenovává různé druhy tvarů a používá je podle jejich účelu a možností
Pozoruje, analyzuje, výtvarně vnímá a výtvarně vyjadřuje – zobrazuje různé tvary předmětů (i složitější) a jejich
funkce
Výtvarně zobrazuje tvar a funkci symetrických a asymetrických prostorových předmětů
Tvořivě používá různé alternativními postupy a materiály
Do své práce záměrně využívá rozdíly mezi jednotlivými prvku výtvarného jazyka,
Volně nakládá s principy dekorativní tvorby, rytmy prvků, harmonie barev ve vztahu tvaru, materiálu a funkce,
volně parafrázuje rozličná dekorativní řešení, komponuje dekorativní plochu z linií rozličné síly, hustoty, směru,
využívá kontrast ploch, případně symetrii,
Navrhuje vlastní řešení daného tématu a samostatně jej řeší v materiálu
Hledá nové možnosti alternativního vyjádření tématu

Komentář
Jednotlivé prvky jsou zařazovány do výuky na základě tématu, potřeb vyučujícího, možností vyučování. Nejsou plněny všechny za ročník. Jsou uváděny jako možnosti, z kterých lze vybírat. V časovém horizontu druhého
stupně je však nutné se ve výuce dotknout všech vyjmenovaných prvků výuky.
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení
poznávání stavby a tvorby m. sdělení, jeho jednotlivé prvky v. jazyka, zařazené
do struktury m. sdělení, jejich využití a tvorba m. sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
využití a pojmenování jednotlivých prvků v. jazyka
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
kombinace a řešení problémů s použitím jednotlivých prvků v. jazyka
Rozvoj schopností poznávání
poznávání v. jazyka a jeho zákonitostí, struktury a sdělení jednotlivých jeho
prvků
Výrazové prostředky - Obrazotvorné prvky

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Výrazové prostředky - Obrazotvorné prvky
Pojmenovává jednotlivé výtvarné výrazové prostředky
Používá rozdílné prvky výtvarných technik v návaznosti na dané téma
Vědomě využívá výrazových prostředků
Experimentuje s jednotlivými obrazotvornými prvky
Hledá a pojmenovává rozvinuté obrazotvorné prvky a kompoziční přístupy v uměleckém díle
Používá zcela osobitě rozličné výtvarné techniky, postupy a nástroje
Pozoruje a analyzuje složitější tvary a struktury, používá výslednou analýzu v grafickém vyjádření na základě
představy a fantazie, na základě poznání jeho funkce, na základě pozorování a poznání a chápání závislosti
tvaru a na funkci
Svobodně pracuje s možnostmi akční tvorby, používá současné technické zobrazovací prostředky
Svobodně volí a kombinuje prostředky
Poznává a porovnává tvárné možnosti a vlastnosti plastických materiálů a tvořivě je využívá ve své práci, rozvíjí
estetický smysl pro prostorové formy a organizaci prostoru a architektonická řešení při výtvarném konstruování
z různých materiálů, experimentuje s různými druhy materiálů a z jednotlivých prvků sestavuje předem navržený
celek
Poznává a používá technické možnosti plného objemového materiálu a vzniku výtvarné formy odebíráním
Uspořádává organizaci tvarů – prvků – do prostorových sestav, komponuje a sleduje prostorové účinky
prostorových konstrukcí, barevně sjednocuje prostorový útvar, ověřuje výtvarně technické principy a pohybové
možnosti těchto útvarů
Porovnává design různých předmětů, navrhuje design užitkových předmětů
Zkoumá, poznává a seznamuje se s písmem, jeho funkcí, stylovostí, vznikem,
Řeší dekorativně plochu písmem a grafickou značkou
Samostatně vyhledává informace o daném tématu, hledá nová a netradiční možné řešení

Reliéf
Kresba
Malba – pastel, tempera, akvarel, rozmývané techniky
Grafika
Objektová a Akční tvorba
Prostorová tvorba
Písmo – vznik a význam – Kaligrafie - Iniciála
Ilustrace
Počítače a jejich možnosti - Média garafická a digitální
Frotáž
Objekt
Plakát
Netradiční možnosti osobitého vyjádření
Manipulace s objekty
Dekor a dekorativnost
Přírodní materiál a jeho využití

Komentář
Jednotlivé prvky jsou zařazovány do výuky na základě tématu, potřeb vyučujícího, možností vyučování. Nejsou plněny všechny za ročník. Jsou uváděny jako možnosti, z kterých lze vybírat. V časovém horizontu druhého
stupně je však nutné se ve výuce dotknout všech vyjmenovaných prvků výuky.

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
strukturalizace prvků v. jazyka, v. technik, kulturních a sociálních vlivů, jejich
využití při zpracování vlastní tvorby
Vizuální sdělení a komunikace

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Projev
Nonverbální komunikace

Vizuální sdělení a komunikace
Obsah vizuálně obrazného vyjádření zapojuje do komunikace na základě vlastní zkušenosti
Do svého výtvarného projevu vkládá i další komunikační projevy - pohyb, gesto, …
Vede dialog, vyjadřuje se k tvorbě své i druhých

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Stavba mediálních sdělení
poznávání stavby a tvorby m. sdělení, jeho jednotlivé prvky v. jazyka, zařazené
do struktury m. sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
respektování v. sdělení, schopnost vysvětlení a prezentace vlastního v. sdělení,
schopnost pochopit a respektovat v. sdělení druhých
Rozvoj schopností poznávání
rozvoj vnímání, řešení problému a jeho analýza, dovednosti poznat v. sdělení
druhých a jejich respektování
Symbol , znak

Očekávané výstupy
žák:


Symbol , znak
Používá samostatně postupně poznávané symboly ve vlastním výtvarném vyjádření
Porovnává vlastní interpretaci obrazového znaku s ostatními
Pojmenovává charakteristické znaky, vnější i vnitřní členění tvaru, hledá složitější znakovou strukturu
sledovaného
Samostatně odhaluje interpretační kontext vlastního i přejatého znakového vyjádření, aby byl srozumitelný pro
ostatní, ověřuje si vliv svých činností na okolí

Učivo
Mnohonásobné komplexní vztahy ve znakovém vyjádření
Význam

Kultura a její rozdíly, výtvarná kultura

Očekávané výstupy
žák:


Kultura a její rozdíly, výtvarná kultura
Zařadí výsledek své práce na základě kolektivní kulturní zkušenosti
Přes svojí vlastní výtvarnou práci poznává a člení jednotlivé oblasti kultury a umění na základě hlavních znaků,
zařadí do historických souvislostí různé typy zobrazení, na konkrétních příkladech porovnává různé přístupy ke
zvolenému tématu, snaží se odhalit jejich kulturní a historické kontexty

Učivo
Historie
Architektura
Sochařství
Malířství
Grafika
Estetika

Interpretuje své vlastní výtvarné reakce na umělecké dílo
Umělci a jejich práce – chápání vizuálního obrazu – sdělení
Porovnává, prozkoumává a analyzuje slovně umělecká díla (porovnává rozdíly výtvarných děl, rozlišuje vhodnost Lidové umění
použití obrazných vyjádření)
Seznamuje se s vizuálním sdělením v současné i historické výtvarné kultuře
Poznává, porovnává a třídí základní principy lidového umění, architektury, sochařství, malířství, moderního
umění, designu,
Strukturuje získané poznatky z jednotlivých období výtvarné historie
Aktivně se zúčastňuje animací v galeriích

Komentář
Jednotlivé prvky jsou zařazovány do výuky na základě tématu, potřeb vyučujícího, možností vyučování. Nejsou plněny všechny za ročník. Jsou uváděny jako možnosti, z kterých lze vybírat. V časovém horizontu druhého
stupně je však nutné se ve výuce dotknout všech vyjmenovaných prvků výuky.
Průřezová témata
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Vnímání autora mediálních sdělení
respektování atorských práv, vnímání odlišností v interpretaci
Fungování a vliv médií ve společnosti
struktura mediálního sdělení, vliv m. sdělení na naše vnímání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
řeč předmětů, vizuálních sdělení a prostředí vytvářeného člověkem v kulturním
kontextu
Poznávání lidí
poznávání vnímání lidí a jejich postojů v závislosti na jejich vnímání v. díla, ať
již svého nebo v. díla spolužáka, v. díla historicky vzniklého
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
poznávání kultur a lidí, jedinečnost kulturního a uměleckého projevu,
poznávání vlastní kultury, porovnání s kulturou jiných
Lidské vztahy
rozvoj tolerance lidí bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou,
generační příslušnost.
Multikulturalita
kulturní diference jako prostředek vzájemného obohacování,

Přesahy do

Přesahy z

Výchova k občanství
7. ročník
Člověk ve společnosti
Hudební výchova
7. ročník
Hudba v souvislosti s jiným uměním

Výtvarné myšlení

Očekávané výstupy

Učivo

žák:

Interpretace


Výtvarné myšlení
Podle svých schopností interpretuje vizuálně obrazná vyjádření, odlišnosti porovnává se svými dosavadními
zkušenostmi
Při zobrazení námětu záměrně požívá tvarovou a barevnou nadsázku
Analyzuje výtvarný problém,
Vyhledává zajímavosti spojené s tématem

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Stavba mediálních sdělení
poznávání stavby a tvorby m. sdělení, jeho jednotlivé prvky v. jazyka, zařazené
do struktury m. sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
využití tvůrčích nápadů jejich realizace, dokončení vlastních nápadů, jejich
změna v závislosti na stavu řešení
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
strukturalizace prvků v. jazyka, v. technik, kulturních a sociálních vlivů, jejich
využití při zpracování vlastní tvorby
Komunikace
komunikace s možností v. vyjádření, hledání řešení, komunikace poznání
kulturních vlivů, řec kulturních vlivů
Hodnoty, postoje, praktická etika
analýza vnímání historického a současného vnímání kulturních hodnot, jejich
vnímání, postoj k hist. a souč. sociálně - kult. a uměleckému odkazu.
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení

Očekávané výstupy
žák:


Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení
Ověřuje si komunikační účinky své práce
Vystavuje svojí práci v prostorách školy a tím se podílí na zlepšení prostředí školy
Vysvětlí své výtvarné pojetí vlastní práce
Obhajuje posuzuje svojí práci v kontextu daného tématu, prostředí a kultury
Vnímá sebe sama jako součást prostoru v daném prostředí a v čase
Používá záměrně možnosti vizuálního sdělení
Ve své práci a v práci druhých tyto možnosti sdělení rozpoznává a pojmenovává
Sleduje, zaznamenává děje uvnitř vlastního těla
Přepisuje smyslové podněty na základě vlastního poznání, zkušenosti, kreativity…
Má vztah k přírodě a k trvale udržitelnému životu z hlediska svého širšího okolí
Zkoumá rozdílnost možností různých druhů vyjádření, jejich pravdivost, reálnost, zkoumá jejich účinky ve vztahu
k osobním prožitkům a pocitům,
Dokumentuje a sleduje proměny vlastního okolí, ověřuje si vliv svých činností na okolí
Rozlišuje reálný a duchovní prostor, uplatňuje své fantazijní představy, vědomě volí nástroje a techniky pro
konkrétní výtvarné vyjádření
Zdůvodní a obhájí výtvarné pojetí, vede dialog, vyjadřuje se k tvorbě své a druhých, toleruje jejich způsoby
výtvarného vyjádření, porovná vlastní interpretaci s interpretací uznávanou, inspiruje se jí

Učivo
Výstava a její propagace
Adjustace
Reflexe
Sebevyjádření
Individuální pojímání světa
Člověk – gesto, pohyb, vnímání, zrak, sluch, hmat, čich
Vztah člověk – příroda, minulost, budoucnost, přítomnost
Tělo – pohyb, včlenění, zařazení, nonverbální komunikace, umístění v prostoru…
Autorství
Problém
Projekce
Racionalita, konstrukt, exprese
Vyjádření pocitů a postojů
Mluvené a psané slovo
Literární projev
Kreativita
Zážitek
Prožitek
Objev
Poznání
Empatie
Proměna
Hledání
Vnímání
Respektování jiného úhlu pohledu
Individuální postoj
Makro a mikro svět a jeho vnímání

Průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
náš životní styl
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů ve vizuální kultuře
Kooperace a kompetice
rozvoj individuálních dovedností k plnění zadaného projektu, řešení problému,
rozhodování z hlediska vzniku projektu.
Sebepoznání a sebepojetí
organizace vlastního času, učení,samostatná strukturovaná práce na zadaném
projektu, stanovení jednotlivých kroků ke splnění zadaného úkolu, dokončení
úkolu.
Rozvoj schopností poznávání
rozvoj vnímání, řešení problému a jeho analýza, dovednosti hledání řešení a
učení se
Seberegulace a sebeorganizace
organizace vlastního času, učení,samostatná strukturovaná práce na zadaném
projektu, stanovení jednotlivých kroků ke splnění zadaného úkolu, dokončení
úkolu.
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
učení se řešit problémy, které se objeví během práce na zadaném projektu,
rozvoj rozhodovacích dovedností, dokončení vlastní práce podle dané vlastní
individuální struktury řešení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
komunikace a spolupráce c týmu

Přesahy do

Přesahy z

Výchova k občanství
7. ročník
Člověk ve společnosti
Výchova k občanství
7. ročník
Člověk jako jedinec
Výchova ke zdraví
7. ročník
Rozvoj osobnosti
Výchova ke zdraví
7. ročník
Osobní bezpečí

8. ročník

Jana Jirouskova, 0+2 týdně, V
Výtvarný jazyk - výtvarné dovednosti

Očekávané výstupy
žák:


Výtvarný jazyk - výtvarné dovednosti
Porovnává, vybírá, analyzuje, prozkoumává vzájemné vztahy jednotlivých výtvarně výrazových prvků
Záměrně používá různé druhy výtvarného jazyka a pojmenovává je a pojmenovává jejich vzájemné podobnosti a
odlišnosti, používá rozdílné prvky výtvarného jazyka v návaznosti na dané téma,ke zdůraznění obsahu volně
používá barevnou a tvarovou nadsázku
Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů, vědomě zvolí
vhodný podklad
Míchá a používá různé barevné tóny
Popíše subjektivní psychologický účinek barev a jejich symbolické významy
Člení, rozkládá a syntetizuje přírodní tvary v prostoru a v ploše, poznává a využívá výrazové možnosti barev a
jejich kombinací ve volné tvorbě a praktickém užití v lineární kompozici, uplatňuje osobitost v přístupu k realitě,
k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření
Aplikuje barevnost na vyjádření fyzického nebo psychického stavu v plošné kompozici, s důrazem na expresivně
symbolickou funkci barvy a na základě výrazové funkce barvy a s uplatněním poznaných možností práce s

Učivo
Linie
Barva – teplé, studené, lomené…
Tvar
Plocha
Objem
Objekt
Dekor
Prvek – rytmus, kompozice, organizace, dynamika, podobnost, kontrast, struktura…
Detail a celek
Harmonie a disharmonie
Statické a dynamické vyjádření
Prostor
Emocionální působení barev, tvarů, prostorů, linií
Symbolika barev a linií

barvou
Tvoří složitější plošné i prostorové kompozice z geometrických tvarů, experimentuje, ověřuje a využívá
kompoziční přístupy a principy, člení, rozkládá a syntetizuje různorodé tvary v prostoru a v ploše
Originálním způsobem kombinuje linie, tvar, objem, barvu, texturu, objekty, vytváří jejich neobvyklé kombinace
v ploše i prostoru, kresebně a barevně odlišuje popředí a pozadí
Pozoruje, analyzuje, výtvarně vnímá a výtvarně vyjadřuje – zobrazuje různé tvary předmětů a jejich funkce
Výtvarně zobrazuje tvar a funkci symetrických a asymetrických prostorových předmětů
Pojmenovává různé druhy tvarů a používá je podle jejich účelu a možností
Samostatně experimentuje, zkouší a ověřuje si výrazové vlastnosti linie na základě zrakové zkušenosti a
představivosti, ověřuje si výrazové vlastnosti záměrně vedené linie na základě poznání, představy, fantazie,
využívá tvůrčím způsobem různých druhů kreslené, případně vyrývané a lepené linie a vše samostatně využívá
při zobrazování motivů a námětů na základě poznání, představy a fantazie
Jednotlivé obrazové prvky spojuje do složitějších kompozičních vztahů, kompozici prostoru i plochy zkoumá na
základě vyjádření vztahů mezi prvky, vztahu mezi ději jednotlivých prvků, prostředí, zážitku, a představ
Tvořivě používá různé alternativními postupy a materiály
Do své práce záměrně využívá rozdíly mezi jednotlivými prvku výtvarného jazyka,
Při své tvořivé práci využívá a vyjadřuje vzájemný vztah a rozmístění obrazových prvků, barvou vyjadřuje určitou
náladu, situaci, děj, a to přiměřeným počtem a velikostí obrazových prvků
Volně nakládá s principy dekorativní tvorby, rytmy prvků, harmonie barev ve vztahu tvaru, matriálu a funkce,
volně parafrázuje rozličná dekorativní řešení, komponuje dekorativní plochu z linií rozličné síly, hustoty, směru,
využívá kontrast ploch, případně symetrii,
Navrhuje vlastní řešení daného tématu a samostatně jej řeší v materiálu
Hledá nové možnosti alternativního vyjádření tématu

Komentář
Jednotlivé prvky jsou zařazovány do výuky na základě tématu, potřeb vyučujícího, možností vyučování. Nejsou plněny všechny za ročník. Jsou uváděny jako možnosti, z kterých lze vybírat. V časovém horizontu druhého
stupně je však nutné se ve výuce dotknout všech vyjmenovaných prvků výuky.
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení
poznávání stavby a tvorby m. sdělení, jeho jednotlivé prvky v. jazyka, zařazené
do struktury m. sdělení, jejich využití a tvorba m. sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
využití a pojmenování jednotlivých prvků v. jazyka
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
kombinace a řešení problémů s použitím jednotlivých prvků v. jazyka
Rozvoj schopností poznávání
poznávání v. jazyka a jeho zákonitostí, struktury a sdělení jednotlivých jeho
prvků
Výrazové prostředky - Obrazotvorné prvky

Očekávané výstupy
žák:


Výrazové prostředky - Obrazotvorné prvky
Pojmenovává jednotlivé výtvarné výrazové prostředky
Používá rozdílné prvky výtvarných technik v návaznosti na dané téma
Vědomě využívá výrazových prostředků

Učivo
Reliéf
Kresba
Malba – pastel, tempera, akvarel, rozmývané techniky
Grafika
Objektová a Akční tvorba

Experimentuje s jednotlivými obrazotvornými prvky
Hledá a pojmenovává rozvinuté obrazotvorné prvky a kompoziční přístupy v uměleckém díle
Používá zcela osobitě rozličné výtvarné techniky, postupy a nástroje
Pozoruje a analyzuje složitější tvary a struktury, používá výslednou analýzu v grafickém vyjádření na základě
představy a fantazie, na základě poznání jeho funkce, na základě pozorování a poznání a chápání závislosti
tvaru a na funkci,
Volně analyzuje a výtvarně vyjadřuje tvary a struktury organických nebo anorganických útvarů v grafice, kresbě,
malbě a jiných výtvarných technikách
Svobodně pracuje s možnostmi akční tvorby, používá současné technické zobrazovací prostředky
Svobodně volí a kombinuje prostředky
Poznává a porovnává tvárné možnosti a vlastnosti plastických materiálů a tvořivě je využívá ve své práci, rozvíjí
estetický smysl pro prostorové formy a organizaci prostoru a architektonická řešení při výtvarném konstruování
z různých materiálů, experimentuje s různými druhy materiálů a z jednotlivých prvků sestavuje předem navržený
celek
Poznává a používá technické možnosti plného objemového materiálu a vzniku výtvarné formy odebíráním
Uspořádává organizaci tvarů – prvků – do prostorových sestav, komponuje a sleduje prostorové účinky
prostorových konstrukcí, barevně sjednocuje prostorový útvar, ověřuje výtvarně technické principy a pohybové
možnosti těchto útvarů
Porovnává design různých předmětů, navrhuje design užitkových předmětů
Zkoumá, poznává a seznamuje se s písmem, jeho funkcí, stylovostí, vznikem,
Řeší dekorativně plochu písmem a grafickou značkou,
Vnímá a používá písmo jako prostředek komunikace, jako soubor znaků vzniklých historicky
Samostatně vyhledává informace o daném tématu, hledá nová a netradiční možné řešení
Zvládá a používá vybrané techniky pro vyjádření svých myšlenek a představ, hledá jejich neobvyklé kombinace

Prostorová tvorba
Design
Písmo – vznik a význam – Kaligrafie Ilustrace
Počítače a jejich možnosti - Média garafická a digitální
Frotáž
Objekt
Plakát
Manipulace s objekty
Dekor a dekorativnost
Přírodní materiál a jeho využití

Komentář
Jednotlivé prvky jsou zařazovány do výuky na základě tématu, potřeb vyučujícího, možností vyučování. Nejsou plněny všechny za ročník. Jsou uváděny jako možnosti, z kterých lze vybírat. V časovém horizontu druhého
stupně je však nutné se ve výuce dotknout všech vyjmenovaných prvků výuky.
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
strukturalizace prvků v. jazyka, v. technik, kulturních a sociálních vlivů, jejich
využití při zpracování vlastní tvorby
Vizuální sdělení a komunikace

Očekávané výstupy
žák:


Vizuální sdělení a komunikace
Obsah vizuálně obrazného vyjádření zapojuje do komunikace na základě vlastní zkušenosti
Do svého výtvarného projevu vkládá i další komunikační projevy- pohyb, gesto, …
Vede dialog, vyjadřuje se k tvorbě své i druhých

Průřezová témata
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Stavba mediálních sdělení
poznávání stavby a tvorby m. sdělení, jeho jednotlivé prvky v. jazyka, zařazené
do struktury m. sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace

Učivo
Projev
Nonverbální komunikace

Přesahy do

Přesahy z

respektování v. sdělení, schopnost vysvětlení a prezentace vlastního v. sdělení,
schopnost pochopit a respektovat v. sdělení druhých
Rozvoj schopností poznávání
rozvoj vnímání, řešení problému a jeho analýza, dovednosti poznat v. sdělení
druhých a jejich respektování
Symbol , znak

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Mnohonásobné komplexní vztahy ve znakovém vyjádření
Význam

Symbol , znak
Používá samostatně postupně poznávané symboly ve vlastním výtvarném vyjádření
Porovnává vlastní interpretaci obrazového znaku s ostatními
Pojmenovává charakteristické znaky, vnější i vnitřní členění tvaru, hledá složitější znakovou strukturu
sledovaného
Samostatně odhaluje interpretační kontext vlastního i přejatého
znakového vyjádření, aby byl srozumitelný pro ostatní, ověřuje si
vliv svých činností na okolí

Výtvarné myšlení

Očekávané výstupy

Učivo

žák:

Interpretace


Výtvarné myšlení
Podle svých schopností interpretuje vizuálně obrazná vyjádření, odlišnosti porovnává se svými dosavadními
zkušenostmi
Při zobrazení námětu záměrně požívá tvarovou a barevnou nadsázku
Analyzuje výtvarný problém,
Vyhledává zajímavosti spojené s tématem

Průřezová témata
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Stavba mediálních sdělení
poznávání stavby a tvorby m. sdělení, jeho jednotlivé prvky v. jazyka, zařazené
do struktury m. sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
využití tvůrčích nápadů jejich realizace, dokončení vlastních nápadů, jejich
změna v závislosti na stavu řešení
Komunikace
komunikace s možností v. vyjádření, hledání řešení, komunikace poznání
kulturních vlivů, řec kulturních vlivů
Hodnoty, postoje, praktická etika
analýza vnímání historického a současného vnímání kulturních hodnot, jejich
vnímání, postoj k hist. a souč. sociálně - kult. a uměleckému odkazu.
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
strukturalizace prvků v. jazyka, v. technik, kulturních a sociálních vlivů, jejich
využití při zpracování vlastní tvorby

Přesahy do

Přesahy z

Kultura a její rozdíly, výtvarná kultura

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Kultura a její rozdíly, výtvarná kultura
Zařadí výsledek své práce na základě kolektivní kulturní zkušenosti
Přes svojí vlastní výtvarnou práci poznává a člení jednotlivé oblasti kultury a umění na základě hlavních znaků,
zařadí do historických souvislostí různé typy zobrazení, na konkrétních příkladech porovnává různé přístupy ke
zvolenému tématu, snaží se odhalit jejich kulturní a historické kontexty
Interpretuje své vlastní výtvarné reakce na umělecké dílo
Porovnává, prozkoumává a analyzuje slovně umělecká díla (porovnává rozdíly výtvarných děl, rozlišuje vhodnost
použití obrazných vyjádření)
Seznamuje se s vizuálním sdělením v současné i historické výtvarné kultuře
Poznává, porovnává a třídí základní principy lidového umění, architektury, sochařství, malířství, moderního
umění, designu,
Strukturuje získané poznatky z jednotlivých období výtvarné historie

Historie
Architektura
Sochařství
Malířství
Grafika
Estetika
Umělci a jejich práce – chápání vizuálního obrazu – sdělení

Komentář
Jednotlivé prvky jsou zařazovány do výuky na základě tématu, potřeb vyučujícího, možností vyučování. Nejsou plněny všechny za ročník. Jsou uváděny jako možnosti, z kterých lze vybírat. V časovém horizontu druhého
stupně je však nutné se ve výuce dotknout všech vyjmenovaných prvků výuky.
Průřezová témata
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Vnímání autora mediálních sdělení
respektování atorských práv, vnímání odlišností v interpretaci
Fungování a vliv médií ve společnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
řeč předmětů, vizuálních sdělení a prostředí vytvářeného člověkem v kulturním
kontextu
Poznávání lidí
poznávání vnímání lidí a jejich postojů v závislosti na jejich vnímání v. díla, ať
již svého nebo v. díla spolužáka, v. díla historicky vzniklého
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
poznávání kultur a lidí, jedinečnost kulturního a uměleckého projevu,
poznávání vlastní kultury, porovnání s kulturou jiných
Lidské vztahy
rozvoj tolerance lidí bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou,
generační příslušnost.
Multikulturalita
kulturní diference jako prostředek vzájemného obohacování,

Přesahy do

Přesahy z

Výchova k občanství
8. ročník
Člověk ve společnosti
Hudební výchova
8. ročník
Hudba v souvislosti s jiným uměním

Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení

Očekávané výstupy
žák:


Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení
Ověřuje si komunikační účinky své práce
Vystavuje svojí práci v prostorách školy a tím se podílí na zlepšení prostředí školy
Vysvětlí své výtvarné pojetí vlastní práce

Učivo
Výstava a její propagace
Adjustace
Reflexe
Sebevyjádření
Individuální pojímání světa

Obhajuje posuzuje svojí práci v kontextu daného tématu, prostředí a kultury
Vnímá sebe sama jako součást prostoru v daném prostředí a v čase
Používá záměrně možnosti vizuálního sdělení
Ve své práci a v práci druhých tyto možnosti sdělení rozpoznává a pojmenovává
Sleduje, zaznamenává děje uvnitř vlastního těla
Přepisuje smyslové podněty na základě vlastního poznání, zkušenosti, kreativity…
Má vztah k přírodě a k trvale udržitelnému životu z globálního hlediska
Zkoumá rozdílnost možností různých druhů vyjádření, jejich pravdivost, reálnost, zkoumá jejich účinky ve vztahu
k osobním prožitkům a pocitům,
Dokumentuje a sleduje proměny vlastního okolí, ověřuje si vliv svých činností na okolí
Rozlišuje reálný a duchovní prostor, uplatňuje své fantazijní představy, vědomě volí nástroje a techniky pro
konkrétní výtvarné vyjádření
Zdůvodní a obhájí výtvarné pojetí, vede dialog, vyjadřuje se k tvorbě své a druhých, toleruje jejich způsoby
výtvarného vyjádření, porovná vlastní interpretaci s interpretací uznávanou, inspiruje se jí

Průřezová témata
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
já autor, autorská práva, ty autor, chápání struktury m. sdělení, chápání a
analýza m. sdělení , struktura m. sdělení, jednotlivé znaky a symboly m. sdělení
Práce v realizačním týmu
komunikace a spolupráce c týmu
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Náš životní styl
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kooperace a kompetice
rozvoj individuálních dovedností k plnění zadaného projektu, řešení problému,
rozhodování z hlediska vzniku projektu.
Seberegulace a sebeorganizace
organizace vlastního času, učení,samostatná strukturovaná práce na zadaném
projektu, stanovení jednotlivých kroků ke splnění zadaného úkolu, dokončení
úkolu.
Sebepoznání a sebepojetí
organizace vlastního času, učení,samostatná strukturovaná práce na zadaném
projektu, stanovení jednotlivých kroků ke splnění zadaného úkolu, dokončení
úkolu.
Rozvoj schopností poznávání
rozvoj vnímání, řešení problému a jeho analýza, dovednosti hledání řešení a
učení se
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Člověk – gesto, pohyb, vnímání, zrak, sluch, hmat, čich
Vztah člověk – příroda, minulost, budoucnost, přítomnost
Tělo – pohyb, včlenění, zařazení, nonverbální komunikace, umístění v prostoru…
Autorství
Problém
Projekce
Racionalita, konstrukt, exprese
Vyjádření pocitů a postojů
Mluvené a psané slovo
Literární projev
Kreativita
Zážitek
Prožitek
Objev
Poznání
Empatie
Proměna
Hledání
Vnímání
Respektování jiného úhlu pohledu
Individuální postoj
Makro a mikro svět a jeho vnímání

Přesahy do
Výchova k občanství
8. ročník
Člověk ve společnosti
Výchova k občanství
8. ročník
Člověk jako jedinec
Výchova ke zdraví
8. ročník
Rozvoj osobnosti
Výchova ke zdraví
8. ročník
Osobní bezpečí
Umělecká řemesla
8. ročník
Kultura a její rozdíly

Přesahy z

učení se řešit problémy, které se objeví během práce na zadaném projektu,
rozvoj rozhodovacích dovedností, dokončení vlastní práce podle dané vlastní
individuální struktury řešení
9. ročník

Jana Jirouskova, 0+2 týdně, V
Výtvarný jazyk - výtvarné dovednosti

Očekávané výstupy
žák:


Učivo

Linie
Výtvarný jazyk - výtvarné dovednosti
Barva – teplé, studené, lomené…
Porovná, vybere, analyzuje, prozkoumá vzájemné vztahy jednotlivých výtvarně výrazových prvků
Tvar
Záměrně použije různé druhy výtvarného jazyka a pojmenovává je a pojmenovává jejich vzájemné podobnosti a Plocha
odlišnosti, používá rozdílné prvky výtvarného jazyka v návaznosti na dané téma,ke zdůraznění obsahu volně
Objem
používá barevnou a tvarovou nadsázku
Objekt
Vybere, vytvoří a pojmenuje co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů, vědomě zvolí
Dekor
vhodný podklad
Prvek – rytmus, kompozice, organizace, dynamika, podobnost, kontrast, struktura…
Samostatně použije různé barevné tóny , člení, rozkládá a syntetizuje přírodní tvary v prostoru a v ploše, pozná a Detail a celek
využije výrazové možnosti barev a jejich kombinací ve volné tvorbě a praktickém užití v lineární kompozici,
Harmonie a disharmonie
uplatní osobitost v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření
Statické a dynamické vyjádření
Aplikuje barevnost na vyjádření fyzického nebo psychického stavu v plošné kompozici, s důrazem na expresivně Prostor
symbolickou funkci barvy a na základě výrazové funkce barvy a s uplatněním poznaných možností práce s
Emocionální působení barev, tvarů, prostorů, linií
barvou
Symbolika barev a linií
Popíše subjektivní psychologický účinek barev a jejich symbolické významy
Tvoří složitější plošné i prostorové kompozice z geometrických tvarů, experimentuje, ve své samostatné tvorbě
používá jemu známé kompoziční přístupy a principy, člení, rozkládá a syntetizuje různorodé tvary v prostoru a v
ploše,
Pojmenuje různé druhy tvarů a používá je podle jejich účelu a možností
Originálním způsobem kombinuje linie, tvar, objem, barvu, texturu, objekty, vytváří jejich neobvyklé kombinace
v ploše i prostoru, kresebně a barevně odlišuje popředí a pozadí
Výtvarně vnímá a výtvarně vyjadřuje – zobrazuje různé tvary předmětů a jejich funkce
Výtvarně zobrazuje tvar a funkci symetrických a asymetrických prostorových předmětů
Samostatně experimentuje s výrazovými vlastnostmi linie na základě zrakové zkušenosti a představivosti,
používá výrazové vlastnosti záměrně vedené linie na základě poznání, představy, fantazie, tvůrčím způsobem
používá různých druhů kreslené, případně vyrývané a lepené linie a vše samostatně využije při zobrazování
motivů a námětů na základě poznání, představy a fantazie
Jednotlivé obrazové prvky spojuje do složitějších kompozičních vztahů, kompozici prostoru i plochy tvořivě
používá na základě vyjádření vztahů mezi prvky, vztahu mezi ději jednotlivých prvků, prostředí, zážitku, a
představ
Tvořivě použije různé alternativními postupy a materiály
Při své tvořivé práci využije a vyjadřuje vzájemný vztah a rozmístění obrazových prvků, barvou vyjadřuje určitou
náladu, situaci, děj, a to přiměřeným počtem a velikostí obrazových prvků
Volně nakládá s principy dekorativní tvorby, rytmy prvků, harmonie barev ve vztahu tvaru, matriálu a funkce,
volně parafrázuje rozličná dekorativní řešení, komponuje dekorativní plochu z linií rozličné síly, hustoty, směru,
využívá kontrast ploch, případně symetrii,
Navrhne vlastní řešení daného tématu a samostatně jej řeší v materiálu
Použije zcela svobodně možnosti alternativního vyjádření tématu

Komentář

Jednotlivé prvky jsou zařazovány do výuky na základě tématu, potřeb vyučujícího, možností vyučování. Nejsou plněny všechny za ročník. Jsou uváděny jako možnosti, z kterých lze vybírat. V časovém horizontu druhého
stupně je však nutné se ve výuce dotknout všech vyjmenovaných prvků výuky.
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Stavba mediálních sdělení
poznávání stavby a tvorby m. sdělení, jeho jednotlivé prvky v. jazyka, zařazené
do struktury m. sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
využití a pojmenování jednotlivých prvků v. jazyka
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
kombinace a řešení problémů s použitím jednotlivých prvků v. jazyka
Rozvoj schopností poznávání
poznávání v. jazyka a jeho zákonitostí, struktury a sdělení jednotlivých jeho
prvků
Výrazové prostředky - Obrazotvorné prvky

Očekávané výstupy
žák:


Výrazové prostředky - Obrazotvorné prvky
Pojmenuje jednotlivé výtvarné výrazové prostředky
Použije rozdílné prvky výtvarných technik v návaznosti na dané téma
Vědomě využije výrazových prostředků
Experimentuje s jednotlivými obrazotvornými prvky
Pojmenuje rozvinuté obrazotvorné prvky a kompoziční přístupy v uměleckém díle
Použije zcela osobitě rozličné výtvarné techniky, postupy a nástroje
Použije přírodní materiály jako neobvyklou možnost vyjádření sebe sama
Analyzuje složitější tvary a struktury, použije výslednou analýzu v grafickém vyjádření na základě představy a
fantazie, na základě poznání jeho funkce, na základě pozorování a poznání a chápání závislosti tvaru a na
funkci,
Volně analyzuje a výtvarně vyjádří tvary a struktury organických nebo anorganických útvarů v grafice, kresbě,
malbě a jiných výtvarných technikách
Svobodně pracuje s možnostmi akční tvorby, používá současné technické zobrazovací prostředky
Svobodně volí a kombinuje prostředky
Používá samostatně tvárné možnosti a vlastnosti plastických materiálů a tvořivě je využije ve své práci, má
estetický smysl pro prostorové formy a organizaci prostoru a architektonická řešení při výtvarném konstruování
z různých materiálů, experimentuje s různými druhy materiálů a z jednotlivých prvků sestaví předem navržený
celek
Pozná a použije technické možnosti plného objemového materiálu a vzniku výtvarné formy odebíráním
Uspořádá organizaci tvarů – prvků – do prostorových sestav, komponuje prostorové účinky prostorových
konstrukcí, barevně sjednotí prostorový útvar, ověří si výtvarně technické principy a pohybové možnosti těchto
útvarů
Porovná design různých předmětů, navrhne design užitkových předmětů
Začlení písmo, jeho funkci, styl na základě daného tématu
Řeší dekorativně plochu písmem a grafickou značkou
Používá písmo jako prostředek komunikace, jako soubor znaků vzniklých historicky
Samostatně vyhledá informace o daném tématu, hledá nová a netradiční možné řešení
Zvládá a použije vybrané techniky pro vyjádření svých myšlenek a představ, na základě jejich neobvyklých
kombinací

Učivo
Reliéf
Kresba
Malba – pastel, tempera, akvarel, rozmývané techniky
Grafika
Objektová a Akční tvorba
Prostorová tvorba
Tvarování z papíru
DesignUžité umění
Písmo– vznik a význam – Kaligrafie
Ilustrace
Počítače a jejich možnosti - Média garafická a digitální
Frotáž
Objekt
Plakát
Sbírka
Manipulace s objekty
Dekor a dekorativnost

Komentář
Jednotlivé prvky jsou zařazovány do výuky na základě tématu, potřeb vyučujícího, možností vyučování. Nejsou plněny všechny za ročník. Jsou uváděny jako možnosti, z kterých lze vybírat. V časovém horizontu druhého
stupně je však nutné se ve výuce dotknout všech vyjmenovaných prvků výuky.
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
strukturalizace prvků v. jazyka, v. technik, kulturních a sociálních vlivů, jejich
využití při zpracování vlastní tvorby
Vizuální sdělení a komunikace

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Projev
Nonverbální komunikace

Vizuální sdělení a komunikace
Obsah vizuálně obrazného vyjádření zapojuje do komunikace na základě vlastní zkušenosti
Do svého výtvarného projevu vkládá i další komunikační projevy - pohyb, gesto, …
Vede dialog, vyjadřuje se k tvorbě své i druhých

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
respektování v. sdělení, schopnost vysvětlení a prezentace vlastního v. sdělení,
schopnost pochopit a respektovat v. sdělení druhých
Rozvoj schopností poznávání
rozvoj vnímání, řešení problému a jeho analýza, dovednosti poznat v. sdělení
druhých a jejich respektování
Poznávání lidí
poznávání vnímání lidí a jejich postojů v závislosti na jejich vnímání v. díla, ať
již svého nebo v. díla spolužáka, v. díla historicky vzniklého
Mezilidské vztahy
právo všech lidí na sebevyjádření, jejich respektování
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Stavba mediálních sdělení
poznávání stavby a tvorby m. sdělení, jeho jednotlivé prvky v. jazyka, zařazené
do struktury m. sdělení
Symbol , znak

Očekávané výstupy
žák:


Symbol , znak
Použije samostatně jemu známé symboly ve vlastním výtvarném vyjádření
Porovná vlastní interpretaci obrazového znaku s ostatními
Pojmenuje charakteristické znaky, vnější i vnitřní členění tvaru, hledá složitější znakovou strukturu sledovaného
Samostatně odhalí interpretační kontext vlastního i přejatého znakového vyjádření, aby byl srozumitelný pro
ostatní, ověřuje si vliv svých činností na okolí

Učivo
Mnohonásobné komplexní vztahy ve znakovém vyjádření
Význam

Kultura a její rozdíly, výtvarná kultura

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Kultura a její rozdíly, výtvarná kultura
Zařadí výsledek své práce na základě kolektivní kulturní zkušenosti
Přes svojí vlastní výtvarnou práci poznává a člení jednotlivé oblasti kultury a umění na základě hlavních znaků,
zařadí do historických souvislostí různé typy zobrazení, na konkrétních příkladech porovnává různé přístupy ke
zvolenému tématu, snaží se odhalit jejich kulturní a historické kontexty
Interpretuje své vlastní výtvarné reakce na umělecké dílo
Porovnává, prozkoumává a analyzuje slovně umělecká díla (porovnává rozdíly výtvarných děl, rozlišuje vhodnost
použití obrazných vyjádření)
Seznamuje se s vizuálním sdělením v současné i historické výtvarné kultuře
Poznává, porovnává a třídí základní principy lidového umění, architektury, sochařství, malířství, moderního
umění, designu,
Strukturuje získané poznatky z jednotlivých období výtvarné historie

Historie
Architektura
Sochařství
Malířství
Grafika
Estetika
Umělci a jejich práce – chápání vizuálního obrazu – sdělení

Komentář
Jednotlivé prvky jsou zařazovány do výuky na základě tématu, potřeb vyučujícího, možností vyučování. Nejsou plněny všechny za ročník. Jsou uváděny jako možnosti, z kterých lze vybírat. V časovém horizontu druhého
stupně je však nutné se ve výuce dotknout všech vyjmenovaných prvků výuky.
Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
řeč předmětů, vizuálních sdělení a prostředí vytvářeného člověkem v kulturním
kontextu
Poznávání lidí
poznávání vnímání lidí a jejich postojů v závislosti na jejich vnímání v. díla, ať
již svého nebo v. díla spolužáka, v. díla historicky vzniklého
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Vnímání autora mediálních sdělení
respektování atorských práv, vnímání odlišností v interpretaci
Fungování a vliv médií ve společnosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
Naše vlast a Evropa v kulturním a uměleckém kontextu - porovnávání,
zjišťování, respektování
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
poznávání kultur a lidí, jedinečnost kulturního a uměleckého projevu,
poznávání vlastní kultury, porovnání s kulturou jiných
Lidské vztahy
Multikulturalita
kulturní diference jako prostředek vzájemného obohacování,

Přesahy do
Výchova k občanství
9. ročník
Člověk ve společnosti
Hudební výchova
9. ročník
Skladatelé vážné hudby
Hudební výchova
9. ročník
Hudba v souvislosti s jiným uměnim

Přesahy z
Hudební výchova
8. ročník
Hudba v souvislosti s jiným uměním
Hudební výchova
8. ročník
Skladatelé vážné hudby
Hudební výchova
9. ročník
Skladatelé vážné hudby
Hudební výchova
9. ročník
Hudba v souvislosti s jiným uměnim

Výtvarné myšlení

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
Interpretace



Výtvarné myšlení
Podle svých schopností interpretuje vizuálně obrazná vyjádření, odlišnosti porovnává se svými dosavadními

zkušenostmi
Při zobrazení námětu záměrně požívá tvarovou a barevnou nadsázku
Analyzuje výtvarný problém,
Vyhledává zajímavosti spojené s tématem

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Stavba mediálních sdělení
poznávání stavby a tvorby m. sdělení, jeho jednotlivé prvky v. jazyka, zařazené
do struktury m. sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
využití tvůrčích nápadů jejich realizace, dokončení vlastních nápadů, jejich
změna v závislosti na stavu řešení
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
strukturalizace prvků v. jazyka, v. technik, kulturních a sociálních vlivů, jejich
využití při zpracování vlastní tvorby
Komunikace
komunikace s možností v. vyjádření, hledání řešení, komunikace poznání
kulturních vlivů, řec kulturních vlivů
Hodnoty, postoje, praktická etika
analýza vnímání historického a současného vnímání kulturních hodnot, jejich
vnímání, postoj k hist. a souč. sociálně - kult. a uměleckému odkazu.
Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení

Očekávané výstupy
žák:


Osobnost žáka v jeho strukturálních vazbách – proces rozvíjení
Ověří si komunikační účinky své práce
Vystavuje svojí práci v prostorách školy a tím se podílí na zlepšení prostředí školy
Vysvětlí své výtvarné pojetí vlastní práce
Obhájí posoudí svojí práci v kontextu daného tématu, prostředí a kultury
Vnímá sebe sama jako součást prostoru v daném prostředí a v čase
Použije zcela záměrně možnosti vizuálního sdělení
Ve své práci a v práci druhých tyto možnosti sdělení rozpoznává a pojmenovává
Sleduje a zaznamená děje uvnitř vlastního těla
Přepíše smyslové podněty na základě vlastního poznání, zkušenosti, kreativity…
Má vztah k přírodě a k trvale udržitelnému životu z globálního hlediska
Zkoumá rozdílnost možností různých druhů vyjádření, jejich pravdivost, reálnost, zkoumá jejich účinky ve vztahu
k osobním prožitkům a pocitům,
Dokumentuje a sleduje proměny vlastního okolí, ověřuje si vliv svých činností na okolí
Rozliší reálný a duchovní prostor, uplatňuje své fantazijní představy, vědomě volí nástroje a techniky pro
konkrétní výtvarné vyjádření
Zdůvodní a obhájí výtvarné pojetí, vede dialog, vyjadřuje se k tvorbě své a druhých, toleruje jejich způsoby
výtvarného vyjádření, porovná vlastní interpretaci s interpretací uznávanou, inspiruje se jí

Učivo
Výstava a její propagace
Adjustace
Reflexe
Sebevyjádření
Individuální pojímání světa
Člověk – gesto, pohyb, vnímání, zrak, sluch, hmat, čich
Vztah člověk – příroda, minulost, budoucnost, přítomnost
Tělo – pohyb, včlenění, zařazení, nonverbální komunikace, umístění v prostoru…
Autorství
Problém
Projekce
Racionalita, konstrukt, exprese
Vyjádření pocitů a postojů
Mluvené a psané slovo
Literární projev
Kreativita
Zážitek
Prožitek
Objev
Poznání

Empatie
Proměna
Hledání
Vnímání
Respektování jiného úhlu pohledu
Individuální postoj
Makro a mikro svět a jeho vnímání

Průřezová témata
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
já autor, autorská práva, ty autor, chápání struktury m. sdělení, chápání a
analýza m. sdělení , struktura m. sdělení, jednotlivé znaky a symboly m. sdělení
Práce v realizačním týmu
podle zadání projektu, utváření rolí, jejich respektování, schopnost komunikace
v real. týmu
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Náš životní styl
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kooperace a kompetice
rozvoj individuálních dovedností k plnění zadaného projektu, řešení problému,
rozhodování z hlediska vzniku projektu.
Seberegulace a sebeorganizace
organizace vlastního času, učení,samostatná strukturovaná práce na zadaném
projektu, stanovení jednotlivých kroků ke splnění zadaného úkolu, dokončení
úkolu.
Sebepoznání a sebepojetí
organizace vlastního času, učení,samostatná strukturovaná práce na zadaném
projektu, stanovení jednotlivých kroků ke splnění zadaného úkolu, dokončení
úkolu.
Hodnoty, postoje, praktická etika
analýza vnímání historického a současného vnímání kulturních hodnot, jejich
vnímání, postoj k hist. a souč. sociálně - kult. a uměleckému odkazu.
Rozvoj schopností poznávání
rozvoj vnímání, řešení problému a jeho analýza, dovednosti hledání řešení a
učení se
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
učení se řešit problémy, které se objeví během práce na zadaném projektu,
rozvoj rozhodovacích dovedností, dokončení vlastní práce podle dané vlastní
individuální struktury řešení

Přesahy do
Výchova k občanství
9. ročník
Člověk jako jedinec
Výchova k občanství
9. ročník
Člověk ve společnosti
Hudební výchova
9. ročník
Skladatelé vážné hudby
Hudební výchova
9. ročník
Hudba v souvislosti s jiným uměnim
Výtvarná výchova
9. ročník
Kultura a její rozdíly
Umělecká řemesla
9. ročník
Kultura a její rozdíly

Přesahy z
Hudební výchova
9. ročník
Skladatelé vážné hudby
Hudební výchova
9. ročník
Hudba v souvislosti s jiným uměnim

Cvičení z matematiky
Charakteristika předmětu
Obsahové vymezení
Matematika je vedle českého jazyka druhým nosným pilířem základního vzdělání. Tvoří systém, který nelze v žádném ročníku přerušit, a proto je nedílnou součástí výuky každého ročníku. Klíčové postavení předmětu je dáno jeho
výrazným podílem na rozvíjení myšlení žáků.
Vyučování matematice klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům, pojmům, jejich vzájemným vztahům a jejich aplikací. Umožňuje žákům osvojit si matematické metody potřebné k řešení praktických
situací a vytváří základ pro jejich další profesní orientaci. Vyučování matematice je především odevzdáváním kulturního odkazu, jehož významnou součástí je hloubavost, přemýšlení, hledání pravdy. Přispívá k tomu, aby potřebu

matematiky pro sebe pocítil každý žák, aby k ní našel dobrý poměr a při vhodných příletostech ji používal.
Matematika umožňuje lepší orientaci žáků ve světě, učí žáka argumentovat, vidět souvisloti, a tím mu umožňuje lepší orientaci ve světě.
Výuka je postavena na současných učebních možnostech žáků a na její provázanosti se životem mimo školu. Využívají se náročnější metody práce (aktivní vytváření částí matematiky v myslích žáků) i nové zdroje a způsoby poznávání.
Zadávají se komplexnější úlohy. V procesu učení je přenášena na žáky větší odpovědnost. K tomu jim je poskytován prostor a čas.
Při výuce matematiky se akcentují formativní prvky. V jednotě s poznávací stránkou vyučování jsou rozvíjeny hodnotové cíle, postoje a motivy jednání žáků, formují se mravní vlastnosti. Matematika posiluje zejména takové rysy
osobnosti jako je vytrvalost, pracovitost, kritičnost a překonávání překážek.
Do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu Matematika jsou začleněny okruhy průřezových témat osobnostní a sociální výchovy a výchovy mediální. V 6.-9. ročníku se jedná o následující tematické okruhy z Osobnostní a sociální
výchovy: rozvoj schopnosti poznávání, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, kreativita, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace, řešení problémů, hodnoty a postoje, praktická etika. V Mediální výchově rozvíjíme
zejména v 8. a 9. ročníku schopnosti kritického čtení a vnímání mediálních sdělení. Zabýváme se interpretací vztahu mediálních sdělení a reality, včetně fungování a vlivu medií ve společnosti.

Časové a organizační vymezení
Na I. stupni se vyučují v 1. ročníku 4 hodiny, v 2. ročníku 5 hodin, ve 3. ročníku 4 hodiny, ve 4. ročníku 5 hodin a v 5. ročníku 5 hodin týdně. V 6.- 8. ročníku se vyučují čtyři hodiny, celkově v 16 hodinách týdně. V 9. ročníku je předmět
posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace.
Předmět je již svou podstatou zaměřen na rozvoj dovedností žáků, nikoliv znalostí a vědomostí. Tím jsou dány především na I. stupni metody práce zaměřené na samostatnou práci žáků, na řešení problémů, na práci ve skupinách,
sebekontrolu, didaktické hry a počtářské soutěže s důrazem na činnostní charakter učení. Na druhém stupni navazuje Matematika na vzdělávací obsah předmětu v 1.- 5. ročníku. Vzdělávací program klade důraz na činnostní pojetí
vyučování, zejména na aktivní myšlenkovou, poznávací činnost. Žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali matematizovat reálné situace a řešit praktické úkoly. Využívají vzorců, diagramů, grafů a náčrtů. Nezastupitelné místo zaujímá ve
výuce používání tabulek, kapesních kalkulátorů a výukových počítačových programů. Žáci se učí rozborům situací, formulaci problémů a jejich tvořivému řešení. Učí se chápat vztahy, zdůvodňovat tvrzení, využívat matematickou
symboliku a volit vhodné početní postupy. Učební činnost se rovněž zaměřuje na čtení matematického textu s porozuměním, odborné matematické vyjadřování a ověřování výsledků.
Zvýšení hodinové dotace je použito k nácviku dovedností využívat osvojené vědomosti a matematické postupy k řešení praktických problémů, k převodu kvantitativních a logických vztahů každodenního života do jazyka matematiky.
Sledujeme tím pěstování schopnosti žáků pro chápání a propojování systému informací, jejich využívání v procesu učení i v praktickém životě. Během vyučování probíhá hodnocení situací, jevů a problémů z různých úhlů pohledu.
Zvýšená časová dotace má za cíl vytvořit žákům širší spektrum příležitostí pro utváření a rozvíjení klíčových dovedností.
V rámci vyučování matematiky se podílíme na školních projektových dnech, organizujeme matematické soutěže jako je Pythagoriáda a Matematický klokan.
Výuka probíhá v učebnách matematiky a informatiky.

Výchovné a vzdělávací strategie.

A/ Společně upřednostňované postupy, metody a formy práce, které směřují k utváření klíčových dovedností.
Vzdělávací obsah předmětu Matematika chápeme jako prostředek rozvoje osobnosti žáka, a to hlediska poznávacího i hodnotového. Při výuce předmětu se řídíme zásadou, aby osvojení podstatných poznatků vyústilo ve funkční
dovednosti a kompetence žáků. K jejich utváření a rozvíjení využíváme činnost žáků s matematickými objekty a jejich aplikaci. Sledujeme, zda se v myslích žáků rodí matematika s porozuměním, ukotvená na již zažitá témata.
Uplatňujeme postupy, které žákům umožňují aktivně se podílet na vlastním vzdělávání, samostatně se projevovat, seberealizovat se. Za účinný prostředek podporující tyto postupy pokládáme promyšlený, konkrétní, splnitelný cíl
vyučovací hodiny a jeho vyjádření v činnosti žáků. Roli učitele spatřujeme v organizaci a řízení samostatné, tvořivé práce žáků. Učitel vytváří přátelskou a vstřícnou atmosféru, která žáky vybízí k aktivnímu učení i činnostem a zároveň
každého žáka stimuluje k rozvoji svých vlastních vzdělávacích předpokladů.
Orientaci na osobnost žáka uplatňujeme se zřetelem k jeho individuálním předpokladům, potřebám a možnostem. Vzdělávací procesy individualizujeme a diferencujeme tak, aby byly pro všechny žáky přiměřené a znamenaly zřetelný
přínos pro jejich rozvoj. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávací obsah předmětu modifikujeme. Používáme variabilní organizaci výuky . Cílem je úspěšný žák, i když na různé úrovni a vzhledem k jeho možnostem.
Ve shodě s individuálními potřebami žáků volíme různé vzdělávací postupy a odlišné metody a formy výuky. Respektujeme individuální zvláštnosti žáků. Zadáváme problémy žákům dostupné, které mohou za vedení učitele sami vyřešit,
poskytujeme jim dostatek možností k jejich samostatnému řešení. V průběhu výuky hodnotíme výkony žáků individuálně. Posuzujeme především změny v jejich výkonu. Hodnotící soudy ladíme pozitivně. Poskytujeme žákům možnosti
zažít úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní. Vytváříme podmínky a příležitosti k sebehodnocení a seberegulaci. Zvykáme žáky na to, aby správnost své práce sami kontrolovali, uměli ji hodnotit a usměrňovat.
Řešení praktických problémů a zajímavých úloh pomáhá žákům ozřejmit význam matematiky v nejdůležitějších oborech lidské činnosti, vytváří hlubší zájem o matematiku. V celém procesu učení důsledně dbáme na to, aby žáci měli
možnost prožívat radost z učení.

B/ Konkretizace postupů vedoucích k utváření jednotlivých klíčových kompetencí žáků.

Kompetence k učení
• Zařazováním aplikačních úloh podporujeme u žáků rozvoj schopností abstraktního a logického myšlení. Rozvíjíme schopnost samostatného a kritického myšlení.
• Poskytujeme žákům dostatek příležitostí důkladně porozumět základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům.
• Vybavujeme žáky matematickými nástroji jako jsou početní operace, algoritmy, metody řešení úloh a způsoby jejich užití.
• Učíme žáky přehledně a účelně organizovat výpočty, cvičíme jejich početní zběhlost. Umožňujeme jim tak získávat matematickou gramotnost.

Kompetence k řešení problémů
• Žáky vedeme k rozborům problémových situací, učíme je provádět odhady.
výsledků, vyslovovat hypotézy, nalézat různé varianty řešení, tvořit plán řešení a ověřovat výsledky.
• Žáky seznamujeme a učíme využívat matematické postupy i pro řešení úloh a problémů jiných vyučovacích předmětů a různých oborů lidské činnosti. Vedeme je k využívání algoritmického charakteru výpočtů.

Kompetence komunikativní
• Užíváním matematického jazyka vedeme žáky k přesnému a stručnému vyjadřování. Od žáků vyžadujeme čtení textu s porozuměním a jeho reprodukci vlastními slovy. Zaměřujeme se na formulaci myšlenky (řešení) v logickém sledu.
• Učíme žáky využívat soudobé poznávací prostředky matematiky a s nimi související informace k chápání společenského dění a jevů i k svému osobnímu rozvoji.
• Žákům objasňujeme význam statistiky a finanční matematiky pro člověka žijícího v moderní technické a informační společnosti. Učíme žáky o informacích přemýšlet, třídit je a hodnotit. Vedeme je ke kritickému čtení a vnímání
mediálních sdělení tohoto druhu, jejich správné interpretaci.
• Formou zejména skupinové práce, práce ve dvojicích, tematických úloh nabízíme žákům možnosti komunikace a spolupráce se spolužáky, prohlubování vlastních komunikativních dovedností.

Kompetence sociální a interpersonální
• Zvláště při řešení komplexnějších úloh a problémů poskytujeme žákům příležitost k rozvíjení schopnosti spolupracovat a podílet se na vytváření pravidel práce v týmu a učit se je dodržovat.
• Při výuce vytváříme příznivé sociální a pracovní klima, které v žácích stimuluje ohleduplnost a úctu při jednání s druhými lidmi. Učíme je v případě potřeby poskytnout pomoc spolužákovi či o ni požádat. Rozvíjíme schopnost žáků
respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých.

Kompetence občanské
• V hodinách matematiky nabízíme dostatečné množství situací, které žáky nutí zaujímat postoje vztahující se k základním hodnotám občanského života, jako je např. respektování názorů druhých lidí, úcta ke spravedlnosti a osvojování
hlavních zásad a norem lidského jednání. V žácích se tím formují základy správných občanských postojů a vědomí občanské odpovědnosti.
• Obsahově a metodicky řídíme učení tak, aby jeho cíl měl pro žáky osobní smysl, aby nalézali souvislosti mezi ním a svými zájmy, potřebami a viděli i mimovyučovací a mimoškolní souvislosti toho, čemu se mají naučit.
• Žákům předkládáme dostatek nestandardních aplikačních úloh, jejichž řešení může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně úspěšní.
Přístup k matematice a jejím prostřednictvím k společenským problémům rozšiřuje těmto žákům zejména využívání prostředků výpočetní techniky.

Kompetence pracovní

• Dostatek příležitostí a situací k formování pracovních dovedností poskytuje obsah učiva a uplatňování zásadních postupů výchovné a vzdělávací strategie. Své znalosti a pracovní dovednosti, které získali v matematice, učíme žáky
využívat k vlastnímu rozvoji a k přípravě pro budoucnost. V průběhu výuky vedeme žáky k tomu, aby přistupovali k pracovní činnosti z hlediska kvality, funkčnosti a jejího významu.
• Žákům umožňujeme pracovat s daty, tabulkovými editory, počítačovými programy, což se promítá do profesionální orientace žáků, připravuje žáky na další vzdělávání a ovlivňuje jejich rodící se životní zaměření.

Mezipředmětové vztahy
Informační prostředí, práce s ICT
1. ročník
Žák používá počítač v souladu s řádem učebny VT. Pracuje podle zadání s výukovými programy pro daný věk. V případě závady věc ohlásí.
2. ročník
Žák se přihlásí se do školní sítě. Zapíná a vypíná počítač v souladu s operačním systémem.
Pracuje s programy určené žákům 2. ročníku.
3. ročník
Spustí bez pomoci program podle zadání. Pracuje s programy určené žákům 3. ročníku.
Namaluje jednoduchý obrázek.
4. ročník
Pracuje s programy určené žákům 4. ročníku.
Napíše krátký souvislý text. Naformátuje typ, velikost, řez a barvu písma.
5., 7., 8., 9. ročník
Pracuje s programy určené žákům daného ročníku. Vyhledává informace na internetu. Zpracovává je pomocí počítače. Tiskne vypracované úlohy.
V osmém ročníku pracuje s tabulkovým programem, zvládá užívání základních matematických funkcí a umí vytvořit k úloze graf.
Specifické hodnocení pro 2. stupeň
Testy a písemné páce
Testy a písemné práce budou bodovány
Hodnocení
1 - 100% - 90%
2 - 90% - 65%
3 - 65% - 35%
4 - 35% - 10%

Konstrukční úlohy

1 - Žák provede bez chyby rozbor zadané úlohy a konstrukci s požadovanou přesností, výsledek konstrukce správně označí. Ve vyšších ročnících zapíše postup pomocí správných geometrických symbolů, nalezne všechna řešení úlohy.
2 - Žák provede bez chyby rozbor zadané úlohy a konstrukci s dostačující přesností, výsledek konstrukce označí, může se dopustit drobných chyb ve značení. Ve vyšších ročnících zapíše postup pomocí správných geometrických symbolů,
výjimečně správný symbol nahradí slovně, nalezne všechna řešení, v případě většího počtu řešení může některá přehlédnout.
3 - Žák provede rozbor úlohy a konstrukci s většími nepřesnostmi a chybami, chyby si po upozornění většinou opraví, dopouští se chyb ve značení, případně některé útvary neoznačí vůbec. Zápis konstrukce je chaotický, geometrické
symboly téměř nepoužívá nebo je používá nesprávně, často nezná jejich správný význam. S větší pomocí nalezne většinu řešení, některá nenalezne ani spomocí.

4 - Žák provede rozbor úlohy se zásadními chybami, které je schopen opravit jen s velkou pomocí, některé neopraví vůbec.
Podle rozboru sestrojí jen nejjednodušší část konstrukce, zápis konstrukce neprovede vůbec nebo jen se zásadními chybami. O hledání všech řešení se ani nepokouší.
5 - Žák neprovede správný rozbor, pokud mu s rozborem vyučující pomůže, nesestrojí požadovaný útvar ani s velkou pomocí. O zápis konstrukce se ani nepokouší.
Průřezová témata pokrývaná předmětem
6. ročník

Šárka Vitásková, 0+1 týdně, V
desetinná čísla

Očekávané výstupy
žák:


Desetinná čísla
Žák :
-procvičuje zaokrouhlování desetinných čísel na daný řád
-procvičuje násobení a dělení desetinných čísel 10,100,1000
-procvičuje převádí jednotky délky a hmotnosti
-procvičuje písemné i pamětné sčítání, odčítání, násobení a dělení desetinných čísel
-dodržuje pravidla pro pořadí početních operací
-užívá kapesní kalkulátor, výukový počítačový program
-provádí odhad a kontrolu výsledků řešení úloh.
-početní operace s desetinnými čísly propojuje s reálnými situacemi
-využívá matematických postupů při řešení úloh, problémů a jevů v ostatních
předmětech
-s desetinnými čísly řeší problémové úlohy a úlohy z běžného života, a to včetně úloh na výpočet obvodů a
obsahů čtverce a obdélníka a povrchů kvádru a krychle
-řeší nestandardní aplikační úlohy, pro které získává číselné údaje z různých zdrojů a z běžného života.

Učivo
Porovnávání desetinných čísel;
Sčítání a odčítání desetinných čísel;
Násobení desetinných čísel přirozeným číslem;
Násobení a dělení desetinných čísel;
Písemné algoritmy;
Vlastnosti početních výkonů s desetinnými čísly.

Dělitelnost přirozených čísel

Očekávané výstupy
žák:


Dělitelnost přirozených čísel
Žák:
-rozhodne, zda dané číslo je prvočíslo nebo číslo složené
-procvičuje kritéria dělitelnosti(2,3,4,5,6,9,10,25,50,100)
-procvičuje rozklad přirozeného čísla na prvočinitele
-procvičuje určení největšího společného dělitele dvou až tří přirozených čísel
-procvičuje určení nejmenšího společného násobku dvou až tří přirozených čísel
-početní postupy aplikuje na jednoduché problémové situace vedoucí k určení -výpočty provádí přehledně a
účelně

Učivo
Násobek, dělitel;
Znaky dělitelnosti 2,3,5,9,10,25,50,100;
Prvočísla;
Rozklad na prvočinitele;
Společný dělitel,největší společný dělitel;
Společný násobek, nejmenší společný násobek;
Čísla soudělná a nesoudělná.

Objem a povrch kvádru a krychle

Očekávané výstupy
žák:

Učivo
Objem tělesa v krychlové síti;
Jednotky objemu: krychlové mm, cm,dm,m; hl,l,dl,cl,ml;



Objem kvádru a krychle;
Povrch kvádru a krychle;
Stěnová a tělesová uhlopříčka;

Objem a povrch kvádru a krychle
Žák:

- procvičuje výpočet objemu a povrchu kvádru a krychle
- procvičuje převádění jednotek objemu
- používá pojmy podstava, hrana, stěna, vrchol, tělesová a stěnová úhlopříčka, síť tělesa
- procvičuje praktické úlohy na výpočty objemů a povrchů kvádru, krychle.

7. ročník

Šárka Vitásková, 0+1 týdně, V
Zlomky

Očekávané výstupy
žák:


Zlomky
Žák:
-procvičuje uvádění zlomků na základní tvar
-procvičuje porovnávání zlomků
-procvičuje početní oprace se zlomky
-základní operace se zlomky aplikuje v praktických problémových situacích.

Učivo
Zlomek, základní tvar zlomku;
Rozšiřování a krácení zlomků, rovnost zlomků,0;
Početní operace se zlomky;
Společný jmenovatel;
Převrácené číslo;
Smíšená čísla.

Celá čísla, racionální čísla

Očekávané výstupy
žák:


Celá čísla. Racionální čísla
Žák:
-procvičuje určování opačného čísla k danému číslu
-procvičuje určování absolutní hodnoty racionálního čísla
-procvičuje početní operace s racionálními čisly
-dodržuje pravidla pro pořadí početních operací
-aplikuje početní výkony s celými a racionálními čísly v praktických úlohách
-využívá při řešení konkrétních situací matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
-vyhodnotí výsledek řešení úlohy.

Učivo
Čísla kladná, záporná;
Čísla navzájem opačná;
Absolutní hodnota čísla;
Uspořádání celých čísel;
Sčítání a odčítání celých čísel;
Násobení a dělení celých čísel;
Záporná desetinná čísla;
Racionální čísla;
Uspořádání racionálních čísel;
Početní operace s racionálními čísly;

Poměr, přímá a nepřímá úměrnost

Očekávané výstupy
žák:


Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost
Žák:
-procvičuje porovnávání veličin poměrem
-procvičuje zvětšení(zmenšení) dané hodnoty v daném poměru -dělení celku na dvě(tři) části v daném poměru
-daný poměr zjednoduší krácením

Učivo
Poměr;
Převrácený poměr;
Postupný poměr;
Měřítko plánu a mapy;
Přímá úměrnost;
Nepřímá úměrnost;
Trojčlenka.

-procvičuje řešení slovních úloh z praxe využitím poměru, včetně postupného poměru
-stanoví poměr ze zadaných údajů
Procenta

Očekávané výstupy
žák:


Procenta
Žák:
-procvičuje určování procentové části, počtu procent a celku
-užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek-část:přirozeným číslem, poměrem, zlomkem,
desetinným číslem, procentem
-navzájem převádí různá vyjádření vytahu celek-část
-procvičuje řešení slovních úloh na výpočet počtu procent, procentové části,celku
-procvičuje jednoduché příklady na výpočet úroků
-čte a využívá jednoduché statistické tabulky a diagramy
-matematizuje reálné situace
-ověří správnost aplikační úlohy na procenta.

Učivo
Procento, základ, procentová část,počet procent;
Úrok;

Čtyřúhelníky, hranoly

Očekávané výstupy
žák:


Čtyřúhelníky, hranoly
Žák:
-procvičuje výpočet obvodu a obsahu rovnoběžníku, trojúhelníku a lichoběžníku
-procvičuje výpočet povrchu a objemu hranolu s rovnoběžníkovou, trojúhelníkovou nebo lichoběžníkovou
základnou.
-početní postupy využívá pro řešení praktických úloh vedoucích k výpočtu obvodu a obsahu rovnoběžníku,
lichoběžníku a trojúhelníku
-využívá při analýze praktické úlohy náčrtky, schémata, modely.

Učivo
Obvod a obsah rovnoběžníku;
Obsah trojúhelníku;
Obvod a obsah lichoběžníku;
Objem a povrch hranolu.

8. ročník

Šárka Vitásková, 0+1 týdně, V
Druhá mocnina a odmocnina

Očekávané výstupy
žák:


Druhá mocnina a odmocnina, Pythagorova věta
Žák:
-procvičuje určování druhé mocniny a odmocniny pomocí tabulek a kapesního kalkulátoru
-užívá znalosti druhých mocnin celých čísel od 1 do 20(i ke stanovení odpovídajících druhých mocnin)
-procvičuje Pythagorovu větu
-procvičuje užití Pythagorovy věty v praxi a při řešení problémových úloh

Učivo
Druhá mocnina;
Druhá odmocnina;
Pythagorova věta.

Mocniny s přirozeným mocnitelem

Očekávané výstupy
žák:


Mocniny s přirozeným mocnitelem
Žák:
-procvičuje určování mocnin s přirozeným mocnitelem
-procvičujeí početní operace s mocninam;
-procvičuje zápis daného čísla v desítkové soustavě pomocí mocnin deseti a ve tvaru a.10 na n-tou,kde a je
menší než 10.

Učivo
Mocniny s přirozeným mocnitelem;
Operace s mocninami s přirozeným mocnitelem a jejich vlastnosti;
Zápis čísel v desítkové soustavě pomocí mocnin deseti.

Výrazy

Očekávané výstupy
žák:


Výrazy
Žák:
-procvičuje určování hodnoty číselného výrazu;
-procvičuje zápis slovního textu pomocí výrazů s proměnnými v jednoduchých případech
-procvičuje početní operace s jednočleny a mnohočleny
-procvičujeí úpravy výraz na součin vytýkáním před závorku a užitím vzorců druhých mocnin součtu a
rozdílu,rozdílu druhých mocnin
-procvičuje užití vzorců druhých mocnin součtu a rozdílu,rozdílu druhých mocnin ke zjednodušení výrazů

Učivo
Číselný výraz;
Hodnota číselného výrazu;
Proměnná;
Výraz s proměnnou;
Celistvý výraz;
Mnohočlen.

Lineární rovnice

Očekávané výstupy
žák:


Lineární rovnice
Žák:
-procvičuje řešení lineárních rovnic pomocí ekvivalentních úprav, o správnosti řešení se přesvědčí provedením
zkoušky
-rozhodne, zda rovnice nebo soustava rovnic má řešení a ověří, zda řešení patří do daného číselného oboru
-procvičuje výpočet hodnotu neznámé ze vzorce po dosazení číselných hodnot všech daných veličin
-procvičujeřešení problémových a praktických slovních úloh pomocí lineárních rovnic
-přiřadí k rovnici odpovídající slovní úlohu
-tvoří smysluplné slovní úlohy,které lze řešit rovnicemi.

Učivo
Rovnost,vlastnosti rovnosti;
Lineární rovnice s jednou neznámou,kořen(řešení)lineární rovnice;
Ekvivalentní úpravy lineárních rovnic;
Zkouška lineární rovnice.

Kruh, kružnice, válec

Očekávané výstupy

Učivo

žák:


Kruh, kružnice, válec
Žák:
-procvičuje výpočet obsahu a obvodu kruhu,délku kružnice
-procvičuje výpočet objemu a povrchu válce
-užívá pojmy kruh,kružnice,válec v praktických úlohách
-procvičuje řešení praktických úloh vedoucích k výpočtům obsahu a obvodu kruhu,délky kružnice,objemu a
povrchu válce

Obsah kruhu,délka kružnice,číslo pí;
Objem a povrch válce;

9. ročník

Šárka Vitásková, 0+1 týdně, V
Lomený výraz, řešení rovnic s neznámou ve jmenovateli

Očekávané výstupy
žák:


Lomený výraz, řešení lineárních rovnic s neznámou ve jmenovateli
Žák:
-procvičuje určování podmínek,za kterých má lomený výraz smysl
- procvičuje úpravy lomených výrazů a početní operace s nimi
-procvičuje řešení jednoduchých lineárních rovnic s neznámou ve jmenovateli a řešení slovních úloh vedoucích k
lineárním rovnicím s neznámou ve jmenovateli.

Učivo
Lomený výraz;
Definiční obor výrazu;
Početní operace s lomenými výrazy;
Složený lomený výraz;
Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli.

Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými

Očekávané výstupy

Učivo
Soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými;

žák:


Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými
Žák:
-procvičuje řešení soustav dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými dosazovací i sčítací metodou včetně
provádění zkoušek
-řeší slovní úlohy pomocí soustav dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými.

Funkce

Očekávané výstupy
žák:


Funkce
Žák
-určí definiční obor funkce a množinu hodnot funkce

Učivo
Funkce;
Definiční obor funkce;
Množina hodnot funkce;
Závislá a nezávisle proměnná;

Jehlan, kužel, koule

Očekávané výstupy
žák:


Jehlan, kužel, koule
Žák:

Učivo
Objem a povrch jehlanu a kužele;
Koule, poloměr koule;

- procvičuje výpočet objemu a povrchu jehlanu v jednoduchých případech
- procvičuje výpočet objemu a povrchu kužele a koule
- užívá goniometrické funkce sinus a tangens při výpočtu povrchu a objemu jehlanu a kužele v jednoduchých
případech

Objem a povrch koule.

Základy finanční matematiky

Očekávané výstupy
žák:


Základy finanční matematiky
Žák:-procvičuje vypočet úroku z dané jistiny za určité období při dané úrokové míře určení hledané jistiny, provádění
jednoduchého a složeného úrokování
-aplikuje na praktických úlohách z oblasti osobních financí a podnikání,
situace modeluje a matematizuje

Učivo
Úrok;
Jistina;
Úroková doba;
Úrokovací období;
Úroková míra;
Jednoduché úrokování;
Složené úrokování.

