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2 Charakteristika ŠVP
Název školy Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové

Adresa Jiráskova 206, Smiřice, 503 03

Otevřená škola - ŠVP pro základní vzděláváníNázev ŠVP

od 1.9.2016Platnost Základní vzděláníDosažené vzdělání

Délka studia v letech: 9Název RVP RVP ZV Základní vzdělávání

Název programu Otevřená škola

- otevřená novým poznatkům a informačním technologiím

- otevřená novým metodám a postupům

- otevřená žákům i rodičům, kteří by se měli stát partnery školy

- otevírá cestu k dalšímu vzdělání

- žáci jsou „hlavy otevřené“

- otevřená pro další vzdělávání pedagogů

- otevřená pro vzdělávání veřejnosti

- otevřený a variabilní vzdělávací program

- otevřená nabídka mimoškolních aktivit

- otevřená nabídka soutěží

- otevřené příležitosti dalšího vzdělávání (doučování, příprava na příjímací zkoušky, soutěže)

2.A Cíle základního vzdělávání

Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý

základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání.

V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů:

- umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení

- podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů

- vést žáky k všestranné a účinné komunikaci

- rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali

svá práva a naplňovali své povinnosti

- vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, vnímavost

a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě

- učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný

- vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně

s ostatními lidmi

- pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými

vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci

2.B Klíčové kompetence

Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro

osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných

ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání,

spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti.

Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně

dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Osvojování klíčových kompetencí je

proces dlouhodobý a složitý, který má svůj počátek v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a středním

vzdělávání a postupně se dotváří v dalším průběhu života. Úroveň klíčových kompetencí, které žáci dosáhnou na

konci základního vzdělávání, nelze ještě považovat za ukončenou, ale získané klíčové kompetence tvoří

neopomenutelný základ žáka pro celoživotní učení, vstup do života a do pracovního procesu.

Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční, mají

nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich
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utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole

probíhají.

V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence :

1. Kompetence k učení (mj. efektivní vlastní učení se, práce s informacemi, samostatné pozorování,

experimentování atd.)

2. Kompetence k řešení problémů (rozpozná problém, plánuje způsob řešení, kriticky myslí, využívá vědomosti

pro různé varianty řešení atd.)

3. Kompetence komunikativní (formuluje a vyjadřuje své myšlenky, naslouchá druhým, využívá informační

a komunikační prostředky atd.)

4. Kompetence sociální a interpersonální (spolupracuje v týmu, je ohleduplný k jiným, přispívá k diskusi

v menším i větším kolektivu atd.)

5. Kompetence občanské (respektuje přesvědčení druhých, chápe základní demokratické principy společnosti,

rozhoduje se zodpovědně, jedná ekologicky atd.)

6. Kompetence pracovní (používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, přistupuje zodpovědně

k výsledkům pracovní činnosti atd.)

2.C Strategie školy k naplňování cílů základního vzdělávání a tím k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí

žáků

Strategie školy spočívá:

1) v provedené analýze:

a) vzdělávacích požadavků klientů

b) vzdělávacích potřeb žáků

c) vzdělávacích možností (prostorových, materiálních, personálních) školy

d) silných a slabých stránek školy, příležitostí a hrozeb

2) ve správném stanovení vzdělávacích priorit

3) v dalším rozvíjení silných stránek školy

4) v postupném vybudování základních pilířů (podmínek) úspěšnosti vzdělávání.

Pilíř č.1 Zajímavá škola, klima školy

Pilíř č.2 Žák s pozitivním přístupem k sobě samému, usilující o vzdělávání se

Pilíř č.3 Spolupráce, vzájemná pomoc, spolupracující rodič

Pilíř č.4 Kompetentní a tvořivý učitel

Pilíř č.5 Kvalitní a funkční vzdělávací program

Dvě základní taktiky, jak žáky směřovat ke klíčovým kompetencím jsou:

1) správně nastavit a jasně formulovat všechny konkretizované výstupy v učebních osnovách

2) naplňováním těchto výstupů naplnit závazné a očekávané výstupy jednotlivých vzdělávacích oborů v RVP

2.D Vzdělávací priority školy

ŠVP respektuje tradice školy, využívá její charakteristické podmínky a reaguje na vzdělávací požadavky rodičů,

žáků. Na základě provedené analýzy vzdělávacích podmínek školy a vzdělávacích požadavků škola stanovila

následující vzdělávací priority:

1) Poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na všestrannost a aktivní dovednosti žáků.

2) Rozvíjet schopnosti nadaných žáků.

3) Pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami – volitelnými vyrovnávacími a specializovanými

hodinami matematiky a českého jazyka.

4) Podporovat rozvíjení pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních sportovních aktivitách.

5) Rozvíjet komunikační dovednosti žáků

- v mateřském jazyce

- v cizím jazyce

Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové
SMILE verze 3.2.0 4
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- v informačních a komunikačních technologiích

- v sociálních vztazích

2.E Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

2.E.1 Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci s přiznanými podpůrnými opatřeními.

2.E.1.1 Vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními ze zdravotních důvodů

• U všech typů poruch volit ty přístupy, které žáka povzbudí a které mu umožní podat lepší výkon

• Rozpoznat vědomosti a dovednosti, které nejsou zkresleny poruchou

• Nevystavovat žáka zbytečně těm činnostem, o kterých víme, že v nich selže

• U dětí s pomalejším pracovním tempem hodnotit jen to, co dítě zvládlo v časovém limitu

• Předcházet únavě (například častým střídáním činností, psychorelaxačním cvičením)

• Při hodnocení nepoužívat srovnávání s ostatními spolužáky, ale vycházet z individuální normy – v čem se dítě

zlepšilo, co se naučilo

• Umožnit používat žákovi pomůcky, které mu mohou pomoci překonávat potíže způsobené poruchou

• Užívat mírnějších forem hodnocení a klasifikace, včetně slovního hodnocení

Předpokladem včasné diagnostiky a intervence je vyhledávání žáků s rizikem zdravotního pstižení, především na

1. stupni ZŠ, včasné informování zákonných zástupců a následná diagnostika ve specializovaném pracovišti.

V případě zjištění specifických poruch učení realizovat doporučenou péči na základě přiznaných podpůrných

opatření.

2.E.1.2 Vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními ze sociálních důvodů

• Zabezpečit individuální nebo skupinovou péči, především oblasti vzdělávacího jazyka

• Vytvářet ve třídě i ve škole společenské klima, které by bylo pro tyto žáky příznivé a motivující

• Používat odpovídajících metod a forem práce

• Pravidelně komunikovat s těmito žáky a jejich zákonnými zástupci, vytvářet zpětnou vazbu

• Spolupracovat se sociálním pracovníkem, speciálně pedagogickým pracovištěm, případně dalšími odborníky

2.E.2 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných

Nejčastěji je nadání definováno jako soubor schopností, které umožňují jedinci dosahovat výkonů nad rámec

běžného průměru populace. Množství žáků s mimořádným nadáním se odhaduje na 3 až 10%. Mimořádně nadaní

žáci mají své specifické vzdělávací potřeby na něž je potřeba reagovat jiř v prostředí základní školy především

vhodnou úpravou jejich výuky, která by měla vycházet z principů individualizace a vnitřní diferenciace. Při

identifikaci a následné péči o mimořádně nadaného žáka je třeba spolupracovat s pracovníky pedagogicko

–psychologických poraden a to vždy jen se souhlasem zákonných zástupců žáka

Možné úpravy způsobu výuky mimořádně nadaných žáků

• Doplňovat, rozšiřovat a prohlubovat vzdělávací obsah na základě samostudia kontolovaného a hodnoceného

příslušným vyučujícím

• Zadávat specifické úkoly, podporovat účast nadaných žáků v soutěžích a olympiádách

• Zapojovat nadané žáky do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů

• Pokud je možné, žáky v některých předmětech vnitřně diferencovat

 

2.E.3 Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP) a individuálního

vzdělávacího plánu (IVP)

PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce.

PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími,

s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný

poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy a žákem
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samotným.

Individuální vzdělávací plán sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, s výchovným

poradcem a školským poradenským zařízením. IVP  má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje

třídní učitel s rodiči žáka. Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného ve vyhlášce č. 27/2016 Sb.

Práce na sestavní IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je

sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Součástí IVP je

termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné.

IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu

školního roku.

Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP

prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání písemného informovaného

souhlasu zákonného zástupce žáka o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP je zaznamená do

školní matriky.

 

2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy

2.1.1 Cíle základního vzdělávání
Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý

základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání.

V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů:

- umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení

- podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů

- vést žáky k všestranné a účinné komunikaci

- rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali

svá práva a naplňovali své povinnosti

- vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, vnímavost

a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě

- učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný

- vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně

s ostatními lidmi

- pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými

vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci

 

2.2 Začlenění průřezových témat

Integrace do výuky

Anglický jazyk
5. ročník slovní zásoba
6. ročník nápisy

Rozvoj schopností poznávání

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA gramatické struktury
8. ročník práce se slovníkem

Český jazyk a literatura
1. ročník praktické čtení

modulace řeči
2. ročník zvuk. a graf. podoba

porozumění textu
výslovnost
komunikace
písemné a mluvené projevy
tvary písmen
velká písmena
psaní skupiny s ě, u,ú,ů
měkké a tvrdé souhlásky
slovní druhy
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

3. ročník literární texty
čtení
popis
jednoduchá sdělení
vyprávění
mluvnické kategorie
věta a souvětí
ohebné druhy slov
spodoba slov
kořen slova
obojetné souhlásky
velká písmena
význam slov
abeceda

4. ročník literární žánry
věcné čtení
praktické čtení
žánry písemného projevu
dialog
popis
spisovná a nespisovná výslovnost
vypravování
věta jednoduchá a souvětí
koncovky příčestí minulého
věta jednoduchá
slovesa
vzory podstatných jmen
pravopis po obojetných souhláskách
ohebné a neohebné slovní tvary
slova spisovná a nespisovná
význam slov
předložky a předpony
slova příbuzná
stavba slova

5. ročník dramatizace
literární žánry
věcné čtení
praktické čtení
popis pracovního postupu
žánry písemného projevu
přímá řeč
číslovky
přídavná jména
skladba
slovesa
slovní druhy
předseda, soudce
stavba slova

6. ročník Literární výchova
Sloh, komunikace
Stavba věty
Tvarosloví, kodifikace
Pravopis
Poučení o jazyce

7. ročník Slovní zásoba
Pravopis

8. ročník Jazykové příručky
Jazyková výchova

9. ročník Literární výchova
Komunikační a slohová výchova

Jazyk

Cvičení z českého jazyka
7. ročník Interpretace a práce s textem

Literární útvary
Lexikologie

8. ročník Interpretace, práce s textem
Literární útvary
Lexikologie

9. ročník Interpretace, práce s textem
Literární útvary
Lexikologie

Konverzace v anglickém jazyce
7. ročník časopis

poděkování
rodina

8. ročník školní aktivity
popis dne
slovník

9. ročník mluvené slovo
formulář
různé texty

Konverzace v německém jazyce
7. ročník práce s textem

škola

Mediální výchova
8. ročník školní časopis

jazyk a jazyková komunikace

Matematika
1. ročník geometrické tvary

jednotky
slovní úlohy
sčítání a odčítání
číselná osa
porovnávání čísel
rozklad čísla
sčítání a odčítání
zápis čísel do 20

2. ročník úsečka, přímka
tělesa
jednotky času
slovní úlohy
sčítání a odčítání
číselná osa
posloupnost čísel
porovnávání
zápis čísel do 100
zaokrouhlování na desítky
 násobilka 1-5 a 10
sčítání a odčítání do 100
sčítání a odčítání do 20
zápis čísel do 100

3. ročník konstukční úlohy
tělesa
rovinné útvary
slovní úlohy
písemné násobení
násobení a dělení mimo obor násobilek
dělení se zbytkem
sčítání a odčítání do 1000
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

čísla do 1000
zaokrouhlování
písemné +,-
sčítání a odčítání zpaměti
násobení a dělení

4. ročník osová souměrnost
výpočet obvodu a obsahu
základní útvary v rovině
rovnoběžky a kolmice
přímky v rovině
převody jednotek
početní operace
zaokrouhlování
písemné algoritmy
přirozená čísla
data
početní operace
zaokrouhlování
přirozená čísla
slovní úlohy
algoritmy početních operací
početní operace

5. ročník poloha bodů v rovině
konstrukce trojúhelníku
konstrukce kružnice a kruhu
konstrukce čtverce a obdélníku
rovina a úhel
desetinný zlomek, desetinné číslo
početní operace
aritmetický průměr
římské číslice
převody jednotek
písemné algoritmy

6. ročník dělitelnost
krychle, kvádr
osová a středová souměrnost
trojúhelník
úhly
rovinné útvary
desetinná čísla

7. ročník Rovinné útvary
Procenta
Přímá a nepřímá úměrnost
Poměr
Racionální čísla
Zlomky
Celá čísla

8. ročník Kruh, kružnice
Lineární rovnice
Výrazy
Pythagorova věta
Druhá mocnina a odmocnina

9. ročník Nestandardní úlohy
Funkce a data
Prostorové útvary
Soustavy rovnic

Cvičení z matematiky
7. ročník Rovinné útvary

Procenta
Racionální čísla

8. ročník Lineární rovnice
Výrazy
Mocniny a odmocniny

9. ročník Číselné a logické řady
Funkce
Prostorové útvary

Základy rýsování
Prostorové útvary
Kruh, kružnice
Rovinné útvary
Trojúhelníky
Úhly

Informatika
5. ročník práce s informacemi

vyhledávání a komunikace
základy práce s PC

6. ročník textový a tabulkový editor
věrohodnost informací

7. ročník textový, tabulkový a prezentační editor
věrohodnost informací

Počítačová grafika
8. ročník práce s internetem

věrohodnost informací

Počítačová vizualizace
9. ročník získávání, zpracování a prezentace informací

věrohodnost informací

Psaní na klávesnici
7. ročník Opisy

Nácvik
Psací stroj, PC

8. ročník Opisy
Nácvik
Psací stroj

9. ročník Opisy
Nácvik
Psací stroj, PC

Prvouka
1. ročník rostliny

domácí a hospodářská zvířata
zásady bezpečného chování
lidské tělo
roční období
současnost a minulost v našem životě
orientace v čase
lidé kolem nás
obec, škola
domov

2. ročník bezpečné chování
pravidla siničního provozu
člověk
rostliny a zvířata
soužití lidí
orientace v čase
mezilidské vztahy
lidé kolem nás
domov

3. ročník člověk a jeho zdraví
rozmanitosti přírody
lidé a čas
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RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

lidé kolem nás
krajina
světové strany
domov

Přírodověda
4. ročník Zoo a botanická zahrada

chráněné druhy
ekosystémy
rovnováha  v přírodě
volně žijící živočichové
stěhovaví živočichové
domácí zvířata
byliny-dřeviny
stavba rostlin
rostliny plané a užitkové
houby

5. ročník ochrana zdraví
zdravý životní styl
lidské tělo
živočichové
rostliny
život na Zemi
Vesmír
člověk součástí přírody

Vlastivěda
4. ročník Praha - hl.město

cestovní ruch
regiony ČR
mapa, orientace, značky
domov, stát

5. ročník Návrat k demokracii
II.světová válka
Vznik Československa
I.světová válka
České národní obrození
Habsburkové
Jagellonci
Jiří z Poděbrad
Husitské války
Lucemburkové
Přemyslovci
dávní Slované
pravěk

Dějepis
6. ročník Úvod do učiva dějepisu

Občanská výchova
Zdraví
Osobní rozvoj
Návykové látky

7. ročník Vztahy mezi lidmi
8. ročník Principy tržního hospodářství

Majetek, vlastnictví
Osobní rozvoj
Láska, zamilovanost
Podobnost a odlišnost lidí

9. ročník Zdraví, hygiena, psychohygiena
Evropská integrace

Regionální výchova
8. ročník Současnost města

Okupace a 2. sv. válka
Kaple Zjevení Páně
Hospodářské podnikání
Smiřice za vlády Habsburků
Smiřice v době 13.-17. st.
Název města Smiřice

Fyzika
6. ročník Laboratorní práce

Rozvětvený el.obvod
Mag. pole el. proudu
El. proud
Teplota
Čas
Hustota
Hmotnost
Objem
Délka
Mg. vlastnosti
El. vlastnosti
Stavba látek

7. ročník Laboratorní práce
Světelné jevy
Mechanické vlastnosti plynů
Mechanické vlastnosti kapalin
Deformační účinky, třecí síla
Posuvné a otáčivé účinky sil
Skládání sil
Síla a její měření
Pohyb a klid tělesa

8. ročník Laboratorní práce
Počasí kolem nás
Zvukové jevy
El. proud
El. náboj, el. pole
Pístové spalovací motory
Změny skupenství
Vnitřní energie, teplo
Práce, energie

9. ročník Co nám fyzika dala
Laboratorní práce
Jaderná energie
Světelné jevy
Elektromagnetické záření
Vedení el.proudu v polovodičích
Vedení el.proudu v kapalinách a plynech
Střídavý proud
Elektromagnetické jevy

Chemie
8. ročník vlastnosti látek
9. ročník hořlaviny

chemický průmysl
přírodní látky

Přírodopis
6. ročník vnější stavba rostlin

třídění organismů
praktické poznávání
laboratorní práce

7. ročník stavba těl živočichů
anatomie a morfologie rostlin
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

houby
základní stavba těl organismů
praktické poznávání

8. ročník výchova ke zdraví
laboratorní  práce
fylogeneze a ontogeneze člověka
anatomie a fyziologie člověka
stavba těl strunatců
choroby
základní struktura živočišného organismu

9. ročník významní vědci
geologický vývoj ČR
geologické děje
Země - vesmír, stavba

Botanická praktika
7. ročník Herbář

Mikroskopování
Práce s odbornou literaturou

Zoologická praktika
8. ročník Mikroskopování

Preparace
Práce s odbornou literaturou

Chemická praktika
9. ročník Dělící metody

Organická chemie
Anorganická chemie

Hudební výchova
1. ročník pohybová výchova

hudební nástroje
rytmus
pěvecké dovednosti

2. ročník tóny
hudební nástroje
pohybová výchova
rytmické doprovody
rytmus
pěvecké dovednosti

3. ročník zápis písní
práce s hudbou
tóny
pěvecké dovednosti

4. ročník rytmus, taktování
notový zápis
pěvecké dovednosti

5. ročník hudební výraz. prostředky
instrumentální doprod
pěvecké dovednosti

7. ročník gotika, renesance
tance,balet
duchovní a světská hudba
instrumentální hudba
hudební nástroje
polyfonie
hlasová hygiena
lidová  a etnická píseň
vokální projev

8. ročník hudební skladatelé
hudební žánry
artificiální a nonartificiální hudba

hudební nástroje
instrumentální hudba
zpěv spirituálu, synkopy
pěvecký projev

9. ročník hudební žánry
poslech
rytmus
vokální projev

Výtvarná výchova
1. ročník výtvarné besedy

lidové zvyky a tradice, vyjádření v ploše i v
prostoru
rozvoj pozorovacích schopností pomocí smyslů
malba, grafika, modelování, rytmus ve Vv
linie, barva, plastické materiály

2. ročník výtvarné besedy
lidové zvyky i tradice, vyjádření v ploše i v
prostoru
rozvoj pozorovacích schopností pomocí smyslů
malba, grafika, modelování, rytmus ve Vv
linie, barva, plastické materiály

3. ročník výtvarné besedy
lidové zvyky a tradice, vyjádření v ploše a v
prostoru
rozvoj pozorovacích schopností
malba, grafika, modelování, rytmus ve Vv
linie, barva, plastické materiály

4. ročník Interpretace vizuálního sdělení
Plošná a prostorová tvorba
Vizuálně obrazné vyjádření

5. ročník Interpretace vizuálního sdělení
Plošná a prostorová tvorba
Vizuálně obrazné vyjádření

6. ročník Interpretace vizuálního sdělení
7. ročník Interpretace vizuálního sdělení

Vizuální vyjadřování
8. ročník Interpretace díla

Rozvíjení smyslového vnímání
9. ročník Vnímání a interpretace

Vyjadřovací prostředky

Výtvarné činnosti
7. ročník Keramika

Textil
Papír
Sklo

8. ročník Hračky, loutky.
Keramika
Textil
Papír
Sklo

9. ročník Loutky, divadlo
Keramika
Textil
Papír
Sklo

Tělesná výchova
6. ročník Organizace

Komunikace
Pohybové hry
Prevence
Zdravotníorientace
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

7. ročník Organizace
Komunikace
Pohybové hry
Prevence
Zdravotní orientace
Význam pohybu

8. ročník Pohybové hry
Organizace
Komunikace
Prevence
Zdravotní orientace
Význam pohybu

9. ročník Pohybové hry
Organizace
Komunikace
Prevence
Zdravotní orientace
Význam pohybu

Sportovní a pohybové hry
7. ročník Florbal

Míčové hry
Softbal

8. ročník Florbal
Míčové hry
Softbal

9. ročník Florbal
Míčové hry
Softbal

Základy první pomoci
Otravy, pokousání, poštípání
Poškození organismu prostředím
Obtíže nervové soustavy
Poranění kostí, kloubů, svalů
Rány a krvácení
Úkony zachraňující život
techniky a vybavení
mimořádné události

Člověk a svět práce
1. ročník Příprava pokrmů

Pěstitelské práce
Konstrukční činnosti
Práce s drobným materiálem

2. ročník Příprava pokrmů
Pěstitelské práce
Konstrukční činnosti
Práce s drobným materiálem

3. ročník Příprava pokrmů
Pěstitelské práce
Konstrukční činnosti
Práce s drobným materiálem

4. ročník Příprava pokrmů
Pěstitelské práce
Konstrukční činnosti
Práce s drobným materiálem

5. ročník Příprava pokrmů
Pěstitelské práce
Konstrukční činnosti
Práce s drobným materiálem

Praktické činnosti
6. ročník Rostliny a jejich využití

Pěstitelství
Chov domácího zvířectva

7. ročník informace a duševní vlastnictví
textový, tabulkový a prezentační editor
věrohodnost informací

Svět práce
8. ročník volba profesní orientace

trh práce

Vaření
7. ročník zásady hygieny

principy stolování
příprava pokrmů
kuchyňský inventář

Šití
8. ročník Šicí stroj

Ruční práce
Oděvnictví

Technické práce
vlastnosti a zpracování materiálů
technická dokumentace
práce v souvislostech

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Konverzace v anglickém jazyce

Cvičení z českého jazyka

Mediální výchova

Matematika

Cvičení z matematiky

Základy rýsování

Informatika

Počítačová grafika

Počítačová vizualizace

Informatika

Psaní na klávesnici

Prvouka

Přírodověda

Vlastivěda

Dějepis

Občanská výchova

Regionální výchova

Fyzika

Chemie

Přírodopis

Botanická praktika

Zoologická praktika

Chemická praktika
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Výtvarná výchova

Výtvarné činnosti

Sportovní a pohybové hry

Základy první pomoci

Člověk a svět práce

Praktické činnosti

Svět práce

Vaření

Šití

Technické práce

Pokrytí v projektu

Matematické pohádky

Advent

Velikonoce

Strašidelné dny

Antika

Zdravé zuby

Bezpečně do školy

Integrace do výuky

Anglický jazyk
3. ročník pozdrav
5. ročník pozdrav, poděkování

Český jazyk a literatura
1. ročník hygienické návyky

praktické čtení
modulace řeči

2. ročník porozumění textu
výslovnost
komunikace
písemné a mluvené projevy
velká písmena

3. ročník vyprávění
význam slov

4. ročník literární žánry
věcné čtení
praktické čtení
žánry písemného projevu
dialog
popis
spisovná a nespisovná výslovnost
vypravování
věta jednoduchá a souvětí
koncovky příčestí minulého
věta jednoduchá
slovesa
vzory podstatných jmen

Sebepoznání a sebepojetí

pravopis po obojetných souhláskách
ohebné a neohebné slovní tvary
slova spisovná a nespisovná
význam slov
předložky a předpony
slova příbuzná
stavba slova

5. ročník dramatizace
literární žánry
věcné čtení
praktické čtení
popis pracovního postupu
žánry písemného projevu
přímá řeč
číslovky
přídavná jména
skladba
slovesa
slovní druhy
předseda, soudce
stavba slova

6. ročník Sloh, komunikace
7. ročník Pravopis

Cvičení z českého jazyka
Interpretace a práce s textem

8. ročník Interpretace, práce s textem
9. ročník Interpretace, práce s textem

Konverzace v anglickém jazyce
7. ročník časopis

poděkování
rodina

8. ročník školní aktivity
popis dne
slovník

9. ročník mluvené slovo
formulář
různé texty

Konverzace v německém jazyce
7. ročník práce s textem

škola

Mediální výchova
8. ročník školní časopis

jazyk a jazyková komunikace

Matematika
1. ročník jednotky

sčítání a odčítání
2. ročník tělesa

posloupnost čísel
porovnávání
sčítání a odčítání do 100
zápis čísel do 100

3. ročník dělení se zbytkem
4. ročník osová souměrnost

výpočet obvodu a obsahu
základní útvary v rovině
rovnoběžky a kolmice
přímky v rovině
převody jednotek
početní operace
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

písemné algoritmy
přirozená čísla
data
početní operace
zaokrouhlování
přirozená čísla
slovní úlohy
algoritmy početních operací
početní operace

5. ročník poloha bodů v rovině
konstrukce trojúhelníku
konstrukce kružnice a kruhu
konstrukce čtverce a obdélníku
rovina a úhel
desetinný zlomek, desetinné číslo
početní operace
aritmetický průměr
římské číslice
převody jednotek
písemné algoritmy

6. ročník dělitelnost
krychle, kvádr
osová a středová souměrnost
trojúhelník
úhly
rovinné útvary
desetinná čísla

7. ročník Rovinné útvary
Procenta
Přímá a nepřímá úměrnost
Poměr
Racionální čísla
Zlomky
Celá čísla

8. ročník Kruh, kružnice
Lineární rovnice
Výrazy
Pythagorova věta
Druhá mocnina a odmocnina

9. ročník Nestandardní úlohy
Funkce a data
Prostorové útvary
Soustavy rovnic

Cvičení z matematiky
7. ročník Rovinné útvary

Procenta
Racionální čísla

8. ročník Lineární rovnice
Výrazy
Mocniny a odmocniny

9. ročník Číselné a logické řady
Funkce
Prostorové útvary

Základy rýsování
Prostorové útvary
Kruh, kružnice
Rovinné útvary
Trojúhelníky
Úhly

Prvouka
1. ročník lidské tělo

2. ročník bezpečné chování
člověk
soužití lidí

3. ročník člověk a jeho zdraví
lidé kolem nás

Přírodověda
5. ročník lidské tělo

Vlastivěda
4. ročník domov, stát
5. ročník Návrat k demokracii

Vznik Československa
České národní obrození
pravěk

Občanská výchova
6. ročník Zdraví

Osobní rozvoj
Návykové látky

7. ročník Vztahy mezi lidmi
8. ročník Principy tržního hospodářství

Majetek, vlastnictví
Osobní rozvoj
Láska, zamilovanost
Podobnost a odlišnost lidí

9. ročník Zdraví, hygiena, psychohygiena
Evropská integrace

Přírodopis
8. ročník výchova ke zdraví

nemoci a úrazy
fylogeneze a ontogeneze člověka
anatomie a fyziologie člověka

Hudební výchova
1. ročník pohybová výchova

pěvecké dovednosti
2. ročník pěvecké dovednosti
3. ročník pěvecké dovednosti
4. ročník hudební gramotnost
5. ročník pěvecké dovednosti
6. ročník stupnice, intervaly

hudební značky
poslech
instrumentální doprovod
rytmický doprovod
hlasová hygiena
intonace
pěvecký projev
nasazení tónu, brániční dýchání, vokalizace

7. ročník gotika, renesance
takty
tance,balet
duchovní a světská hudba
instrumentální hudba
hudební nástroje
hlasová hygiena
lidová  a etnická píseň
vokální projev

8. ročník hudební skladatelé
hudební žánry
artificiální a nonartificiální hudba
hudební nástroje
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

opera, arie recitativ
instrumentální hudba
zpěv spirituálu, synkopy
pěvecký projev

9. ročník hudební žánry
poslech
rytmus
vokální projev

Výtvarná výchova
Vyjadřovací prostředky

Tělesná výchova
1. ročník Atletika

Sportovní hry
Průpravná cvičení
Gymnastika
Rytmická cvičení
Pohybové hry
Příprava na cvičení
Organizace
Hygiena a bezpečnost

2. ročník plavání
pohybové hry
hod
skok do dálky
běh
atletika
rytmická a kondiční cvičení
lavičky
kladinka
hrazda
trampolína, švédská bedna
základy akrobacie
základy gymnastiky

3. ročník pohybové hry s různým zaměřením
atletika
plavání
rytmická a kondiční cvičení
základy sportovních her
cvičení s náčiním a na nářadí
akrobacie
druhy jednoduchým pohybových činností
jednotlivce
význam pohybu

4. ročník turistika
základy atletiky
plavání
sportovní hry
rytmické a kondiční formy
základy gymnastiky
pohybové hry

5. ročník turistika a pohyb v přírodě
význam pohybu
sportovní hry
netradiční hry
atletika
úpoly
rytmická a kondiční cvičení
základy gymnastiky

7. ročník Prevence
8. ročník Prevence

9. ročník Prevence

Sportovní a pohybové hry
7. ročník Florbal

Míčové hry
Softbal

8. ročník Florbal
Míčové hry
Softbal

9. ročník Florbal
Míčové hry
Softbal

Základy první pomoci
Otravy, pokousání, poštípání
Poškození organismu prostředím
Obtíže nervové soustavy
Poranění kostí, kloubů, svalů
Rány a krvácení
Úkony zachraňující život
techniky a vybavení
mimořádné události

Člověk a svět práce
1. ročník Práce s drobným materiálem

Praktické činnosti
6. ročník Pěstitelství

Chov domácího zvířectva
7. ročník věrohodnost informací

Svět práce
8. ročník volba profesní orientace

trh práce
9. ročník zaměstnání

Vaření
7. ročník zásady hygieny

principy stolování
příprava pokrmů
kuchyňský inventář

Šití
8. ročník Šicí stroj

Oděvnictví

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Konverzace v anglickém jazyce

Cvičení z českého jazyka

Mediální výchova

Matematika

Cvičení z matematiky

Základy rýsování

Prvouka

Přírodověda

Vlastivěda

Přírodopis

Hudební výchova

Tělesná výchova
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Sportovní a pohybové hry

Člověk a svět práce

Praktické činnosti

Svět práce

Vaření

Šití

Pokrytí v projektu

Matematické pohádky

Olympijské dny

Zdravé zuby

Bezpečně do školy

Integrace do výuky

Anglický jazyk
5. ročník zájmy

Český jazyk a literatura
1. ročník praktické čtení

modulace řeči
2. ročník komunikace
3. ročník význam slov
4. ročník literární žánry

věcné čtení
praktické čtení
žánry písemného projevu
dialog
popis
spisovná a nespisovná výslovnost
vypravování
věta jednoduchá a souvětí
koncovky příčestí minulého
věta jednoduchá
slovesa
vzory podstatných jmen
pravopis po obojetných souhláskách
ohebné a neohebné slovní tvary
slova spisovná a nespisovná
význam slov
předložky a předpony
slova příbuzná
stavba slova

5. ročník dramatizace
literární žánry
věcné čtení
praktické čtení
popis pracovního postupu
žánry písemného projevu
přímá řeč
číslovky
přídavná jména
skladba
slovesa

Seberegulace a sebeorganizace

slovní druhy
předseda, soudce
stavba slova

6. ročník Sloh, komunikace
9. ročník Literární výchova

Cvičení z českého jazyka
7. ročník Interpretace a práce s textem
8. ročník Interpretace, práce s textem

Literární útvary
9. ročník Interpretace, práce s textem

Literární útvary

Konverzace v německém jazyce
7. ročník práce s textem

fonetika
škola

Mediální výchova
8. ročník jazyk a jazyková komunikace

Matematika
1. ročník zápis čísel do 20
3. ročník zaokrouhlování
4. ročník zaokrouhlování
6. ročník dělitelnost

krychle, kvádr
osová a středová souměrnost
trojúhelník
úhly
rovinné útvary
desetinná čísla

7. ročník Rovinné útvary
Procenta
Přímá a nepřímá úměrnost
Poměr
Racionální čísla
Zlomky

8. ročník Kruh, kružnice
Lineární rovnice
Výrazy
Pythagorova věta
Druhá mocnina a odmocnina

9. ročník Nestandardní úlohy
Funkce a data
Prostorové útvary
Soustavy rovnic

Cvičení z matematiky
7. ročník Rovinné útvary

Procenta
Racionální čísla

8. ročník Lineární rovnice
Výrazy
Mocniny a odmocniny

9. ročník Číselné a logické řady
Funkce
Prostorové útvary

Základy rýsování
Prostorové útvary
Kruh, kružnice
Rovinné útvary
Trojúhelníky
Úhly
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Prvouka
3. ročník člověk a jeho zdraví

rozmanitosti přírody

Občanská výchova
6. ročník Zdraví

Osobní rozvoj
Návykové látky

7. ročník Vztahy mezi lidmi
8. ročník Principy tržního hospodářství

Majetek, vlastnictví
Osobní rozvoj
Láska, zamilovanost
Podobnost a odlišnost lidí

9. ročník Zdraví, hygiena, psychohygiena
Evropská integrace

Fyzika
6. ročník Laboratorní práce

Rozvětvený el.obvod
Mag. pole el. proudu
El. proud
Teplota
Čas
Hustota
Hmotnost
Objem
Délka
Mg. vlastnosti
El. vlastnosti
Stavba látek

7. ročník Laboratorní práce
Světelné jevy
Mechanické vlastnosti plynů
Mechanické vlastnosti kapalin
Deformační účinky, třecí síla
Posuvné a otáčivé účinky sil
Skládání sil
Síla a její měření
Pohyb a klid tělesa

8. ročník Laboratorní práce
Počasí kolem nás
Zvukové jevy
El. proud
El. náboj, el. pole
Pístové spalovací motory
Změny skupenství
Vnitřní energie, teplo
Práce, energie

9. ročník Co nám fyzika dala
Laboratorní práce
Vesmír
Jaderná energie
Světelné jevy
Elektromagnetické záření
Vedení el.proudu v polovodičích
Vedení el.proudu v kapalinách a plynech
Střídavý proud
Elektromagnetické jevy

Přírodopis
7. ročník laboratorní práce

Hudební výchova
1. ročník pohybová výchova
4. ročník hudební gramotnost
6. ročník stupnice, intervaly

hudební značky
instrumentální doprovod
rytmický doprovod
hlasová hygiena
intonace
pěvecký projev

7. ročník gotika, renesance
takty
tance,balet
duchovní a světská hudba
instrumentální hudba
hudební nástroje
hlasová hygiena
lidová  a etnická píseň
vokální projev

8. ročník hudební skladatelé
hudební žánry
artificiální a nonartificiální hudba
hudební nástroje
instrumentální hudba
zpěv spirituálu, synkopy
pěvecký projev

9. ročník hudební žánry
poslech
rytmus
vokální projev

Tělesná výchova
1. ročník Atletika

Sportovní hry
Průpravná cvičení
Gymnastika
Rytmická cvičení
Pohybové hry
Příprava na cvičení
Organizace
Hygiena a bezpečnost

2. ročník plavání
pohybové hry
hod
skok do dálky
běh
atletika
rytmická a kondiční cvičení
lavičky
kladinka
hrazda
trampolína, švédská bedna
základy akrobacie
základy gymnastiky

3. ročník pohybové hry s různým zaměřením
atletika
plavání
rytmická a kondiční cvičení
základy sportovních her
cvičení s náčiním a na nářadí
akrobacie
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

druhy jednoduchým pohybových činností
jednotlivce
význam pohybu

4. ročník turistika
základy atletiky
plavání
sportovní hry
rytmické a kondiční formy
základy gymnastiky
pohybové hry

5. ročník turistika a pohyb v přírodě
význam pohybu
sportovní hry
netradiční hry
atletika
úpoly
rytmická a kondiční cvičení
základy gymnastiky

Základy první pomoci
9. ročník Otravy, pokousání, poštípání

Poškození organismu prostředím
Obtíže nervové soustavy
Poranění kostí, kloubů, svalů
Rány a krvácení
Úkony zachraňující život
techniky a vybavení
mimořádné události

Praktické činnosti
6. ročník Chov domácího zvířectva

Svět práce
8. ročník volba profesní orientace

trh práce

Vaření
7. ročník zásady hygieny

principy stolování
příprava pokrmů
kuchyňský inventář

Šití
8. ročník Šicí stroj

Oděvnictví

Technické práce
vlastnosti a zpracování materiálů

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Cvičení z českého jazyka

Mediální výchova

Matematika

Cvičení z matematiky

Základy rýsování

Prvouka

Fyzika

Hudební výchova

Tělesná výchova

Praktické činnosti

Svět práce

Vaření

Šití

Technické práce

Pokrytí v projektu

Matematické pohádky

Olympijské dny

Integrace do výuky

Anglický jazyk
9. ročník žádost

Český jazyk a literatura
1. ročník hygienické návyky
6. ročník Literární výchova

Sloh, komunikace
7. ročník Komunikační a slohová výchova
9. ročník Literární výchova

Cvičení z českého jazyka
7. ročník Interpretace a práce s textem
8. ročník Interpretace, práce s textem
9. ročník Interpretace, práce s textem

Konverzace v německém jazyce
7. ročník škola

práce s textem

Matematika
3. ročník čísla do 1000

Informatika
5. ročník základy práce s PC
7. ročník věrohodnost informací

Počítačová grafika
8. ročník práce s internetem

Prvouka
1. ročník lidské tělo
2. ročník člověk

bezpečné chování
3. ročník lidé kolem nás

člověk a jeho zdraví

Přírodověda
5. ročník lidské tělo

zdravý životní styl

Občanská výchova
6. ročník Zdraví

Návykové látky
Osobní rozvoj

7. ročník Vztahy mezi lidmi
8. ročník Podobnost a odlišnost lidí

Osobní rozvoj
9. ročník Zdraví, hygiena, psychohygiena

Přírodopis
8. ročník výchova ke zdraví

Hudební výchova
1. ročník pohybová výchova

Psychohygiena
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

4. ročník hudební gramotnost
6. ročník hlasová hygiena

pěvecký projev
intonace

7. ročník gotika, renesance
duchovní a světská hudba
tance,balet
lidová  a etnická píseň
hlasová hygiena

8. ročník hudební skladatelé
artificiální a nonartificiální hudba
hudební žánry
zpěv spirituálu, synkopy
instrumentální hudba
pěvecký projev

9. ročník rytmus
hudební žánry
vokální projev

Výtvarné činnosti
8. ročník Hračky, loutky.
9. ročník Loutky, divadlo

Tělesná výchova
7. ročník Prevence

Sportovní a pohybové hry
Softbal
Míčové hry

9. ročník Míčové hry

Základy první pomoci
Otravy, pokousání, poštípání
Obtíže nervové soustavy
Poškození organismu prostředím
Rány a krvácení
Poranění kostí, kloubů, svalů
techniky a vybavení
Úkony zachraňující život
mimořádné události

Praktické činnosti
6. ročník Rostliny a jejich využití

Chov domácího zvířectva

Svět práce
8. ročník volba profesní orientace

trh práce

Vaření
7. ročník zásady hygieny

příprava pokrmů
principy stolování
kuchyňský inventář

Šití
8. ročník Ruční práce

Oděvnictví

Technické práce
bezpečnost práce

Pokryto předmětem

Anglický jazyk

Cvičení z českého jazyka

Informatika

Počítačová grafika

Informatika

Prvouka

Přírodověda

Hudební výchova

Tělesná výchova

Sportovní a pohybové hry

Praktické činnosti

Svět práce

Vaření

Šití

Technické práce

Integrace do výuky

Anglický jazyk
3. ročník barvy
4. ročník počítáme
5. ročník slovní zásoba
6. ročník nápisy
7. ročník zájmová činnost
8. ročník slovní zásoba

Český jazyk a literatura
1. ročník práce s textem
2. ročník porozumění textu

výslovnost
3. ročník popis

věta a souvětí
4. ročník literární žánry

věcné čtení
praktické čtení
žánry písemného projevu
dialog
popis
slova spisovná a nespisovná
význam slov
předložky a předpony
slova příbuzná
stavba slova

5. ročník literární žánry
6. ročník Literární výchova

Sloh, komunikace
Stavba věty
Tvarosloví, kodifikace

7. ročník Komunikační a slohová výchova
Věta a souvětí
Slovní zásoba
Tvarosloví

8. ročník Komunikační a slohová výchova
9. ročník Literární výchova

Komunikační a slohová výchova
Jazyk

Cvičení z českého jazyka
7. ročník Interpretace a práce s textem

Lexikologie

Kreativita
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RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

8. ročník Interpretace, práce s textem
Literární útvary
Lexikologie

9. ročník Interpretace, práce s textem
Literární útvary
Lexikologie

Konverzace v anglickém jazyce
7. ročník časopis

poděkování
rodina

8. ročník školní aktivity
popis dne
slovník

9. ročník mluvené slovo
formulář
různé texty

Konverzace v německém jazyce
7. ročník práce s textem

škola
8. ročník oblečení

záliby
jídlo a nápoje

Mediální výchova
školní časopis
média
jazyk a jazyková komunikace

Matematika
1. ročník geometrické tvary

jednotky
slovní úlohy
sčítání a odčítání
číselná osa
porovnávání čísel
rozklad čísla

2. ročník úsečka, přímka
tělesa
jednotky času
slovní úlohy
sčítání a odčítání
porovnávání
zápis čísel do 100
zápis čísel do 100

3. ročník konstukční úlohy
tělesa
rovinné útvary
slovní úlohy
písemné násobení
násobení a dělení mimo obor násobilek
dělení se zbytkem
sčítání a odčítání do 1000
čísla do 1000
písemné +,-
sčítání a odčítání zpaměti
násobení a dělení

Informatika
6. ročník textový a tabulkový editor
7. ročník textový, tabulkový a prezentační editor

Počítačová grafika
8. ročník práce s internetem

Počítačová vizualizace
9. ročník získávání, zpracování a prezentace informací

Prvouka
2. ročník soužití lidí
3. ročník rozmanitosti přírody

Vlastivěda
5. ročník Návrat k demokracii

Jiří z Poděbrad

Dějepis
7. ročník Husitské války
8. ročník Osvícenství

Občanská výchova
6. ročník Zdraví

Osobní rozvoj
Návykové látky

7. ročník Vztahy mezi lidmi
8. ročník Osobní rozvoj

Podobnost a odlišnost lidí
9. ročník Zdraví, hygiena, psychohygiena

Přírodopis
významní vědci

Botanická praktika
7. ročník Herbář

Mikroskopování

Zoologická praktika
8. ročník Mikroskopování

Preparace
Práce s odbornou literaturou

Hudební výchova
1. ročník pohybová výchova

rytmické doprovody
2. ročník hudební nástroje

pohybová výchova
rytmické doprovody
rytmus

3. ročník pohybová výchova
4. ročník rytmus, taktování

pěvecké dovednosti
5. ročník vyjádření hudby

hudební improvizace
instrumentální doprod
pěvecké dovednosti

6. ročník  hudební žánry
instrumentální doprovod
hlasová hygiena
pěvecký projev

7. ročník hudební formy
gotika, renesance
tance,balet
duchovní a světská hudba
instrumentální hudba
polyfonie
lidová  a etnická píseň
vokální projev

8. ročník hudební skladatelé
hudební žánry
artificiální a nonartificiální hudba
hudební nástroje
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

opera, arie recitativ
instrumentální hudba
zpěv spirituálu, synkopy
pěvecký projev

9. ročník hudební žánry
poslech
rytmus
vokální projev

Výtvarná výchova
1. ročník výtvarné besedy

lidové zvyky a tradice, vyjádření v ploše i v
prostoru
rozvoj pozorovacích schopností pomocí smyslů
malba, grafika, modelování, rytmus ve Vv
linie, barva, plastické materiály

2. ročník výtvarné besedy
lidové zvyky i tradice, vyjádření v ploše i v
prostoru
rozvoj pozorovacích schopností pomocí smyslů
malba, grafika, modelování, rytmus ve Vv
linie, barva, plastické materiály

3. ročník výtvarné besedy
lidové zvyky a tradice, vyjádření v ploše a v
prostoru
rozvoj pozorovacích schopností
malba, grafika, modelování, rytmus ve Vv
linie, barva, plastické materiály

4. ročník Plošná a prostorová tvorba
5. ročník Interpretace vizuálního sdělení
6. ročník Interpretace vizuálního sdělení

Zobrazení skutečnosti
Vizuální vyjadřování

7. ročník Interpretace vizuálního sdělení
Vizuální vyjadřování

8. ročník Interpretace díla
Rozvíjení smyslového vnímání

9. ročník Vnímání a interpretace
Vyjadřovací prostředky

Výtvarné činnosti
7. ročník Keramika

Textil
Papír
Sklo

8. ročník Hračky, loutky.
Keramika
Textil
Papír
Sklo

9. ročník Loutky, divadlo
Keramika
Textil
Papír
Sklo

Tělesná výchova
1. ročník Atletika

Sportovní hry
Průpravná cvičení
Gymnastika
Rytmická cvičení
Pohybové hry
Příprava na cvičení

Organizace
Hygiena a bezpečnost

2. ročník plavání
pohybové hry
hod
skok do dálky
běh
atletika
rytmická a kondiční cvičení
lavičky
kladinka
hrazda
trampolína, švédská bedna
základy akrobacie
základy gymnastiky

3. ročník pohybové hry s různým zaměřením
atletika
plavání
rytmická a kondiční cvičení
základy sportovních her
cvičení s náčiním a na nářadí
akrobacie
druhy jednoduchým pohybových činností
jednotlivce
význam pohybu

4. ročník turistika
základy atletiky
plavání
sportovní hry
rytmické a kondiční formy
základy gymnastiky
pohybové hry

5. ročník turistika a pohyb v přírodě
sportovní hry
atletika
úpoly
rytmická a kondiční cvičení
základy gymnastiky

6. ročník Význam pohybu
7. ročník Pohybové hry
8. ročník Prevence
9. ročník Pohybové hry

Prevence
Význam pohybu

Sportovní a pohybové hry
7. ročník Florbal
8. ročník Florbal

Míčové hry
Softbal

9. ročník Florbal
Softbal

Základy první pomoci
Otravy, pokousání, poštípání
Poškození organismu prostředím
Obtíže nervové soustavy
Poranění kostí, kloubů, svalů
Rány a krvácení
Úkony zachraňující život
techniky a vybavení
mimořádné události
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Člověk a svět práce
1. ročník Příprava pokrmů

Pěstitelské práce
Konstrukční činnosti
Práce s drobným materiálem

2. ročník Konstrukční činnosti
Práce s drobným materiálem

3. ročník Příprava pokrmů
Pěstitelské práce
Konstrukční činnosti
Práce s drobným materiálem

4. ročník Příprava pokrmů
Pěstitelské práce
Konstrukční činnosti
Práce s drobným materiálem

5. ročník Příprava pokrmů
Pěstitelské práce
Konstrukční činnosti
Práce s drobným materiálem

Praktické činnosti
6. ročník Rostliny a jejich využití

Pěstitelství
Chov domácího zvířectva

7. ročník informace a duševní vlastnictví
textový, tabulkový a prezentační editor
věrohodnost informací

Svět práce
8. ročník trh práce

Vaření
7. ročník zásady hygieny

principy stolování
příprava pokrmů
kuchyňský inventář

Šití
8. ročník Šicí stroj

Ruční práce
Oděvnictví

Technické práce
vlastnosti a zpracování materiálů
technická dokumentace

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Konverzace v anglickém jazyce

Cvičení z českého jazyka

Mediální výchova

Matematika

Informatika

Počítačová grafika

Počítačová vizualizace

Informatika

Prvouka

Vlastivěda

Dějepis

Botanická praktika

Zoologická praktika

Výtvarná výchova

Výtvarné činnosti

Tělesná výchova

Základy první pomoci

Člověk a svět práce

Praktické činnosti

Svět práce

Vaření

Šití

Technické práce

Pokrytí v projektu

Advent

Velikonoce

Strašidelné dny

Antika

Integrace do výuky

Anglický jazyk
4. ročník moje třída
5. ročník pozdrav, poděkování
6. ročník Představ sebe

konverzační dovednosti

Další cizí jazyk
7. ročník slovní zásoba
8. ročník slovní zásoba
9. ročník slovní zásoba

Anglický jazyk
rodina

Český jazyk a literatura
1. ročník práce s textem

mluvený projev
praktické čtení

2. ročník velká písmena
3. ročník čtení

popis
velká písmena
význam slov

4. ročník žánry písemného projevu
dialog

5. ročník literární žánry
6. ročník Literární výchova

Sloh, komunikace
7. ročník Literární výchova

Komunikační a slohová výchova
8. ročník Literární výchova

Jazyková výchova

Poznávání lidí
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Cvičení z českého jazyka
7. ročník Interpretace a práce s textem
8. ročník Interpretace, práce s textem

Literární útvary
9. ročník Interpretace, práce s textem

Konverzace v anglickém jazyce
7. ročník časopis

poděkování
rodina

8. ročník školní aktivity
popis dne
slovník

9. ročník mluvené slovo
formulář
různé texty

Konverzace v německém jazyce
7. ročník práce s textem

škola
volný čas
seznámení a pozdravy

8. ročník Rakousko
záliby

9. ročník Švýcarsko a Lichtensteinsko
cestování
adresa
nákupy

Mediální výchova
8. ročník školní časopis

média
jazyk a jazyková komunikace

Matematika
1. ročník rozklad čísla
3. ročník písemné +,-

Prvouka
1. ročník lidské tělo

současnost a minulost v našem životě
lidé kolem nás
obec, škola
domov

2. ročník bezpečné chování
člověk
soužití lidí
mezilidské vztahy
lidé kolem nás
domov

3. ročník člověk a jeho zdraví
lidé a čas
lidé kolem nás
domov

Přírodověda
5. ročník ochrana zdraví

Vlastivěda
4. ročník domov, stát
5. ročník dávní Slované

Dějepis
6. ročník Pravěk
7. ročník Husitské války

Občanská výchova
6. ročník Zdraví

Osobní rozvoj
Návykové látky

7. ročník Vztahy mezi lidmi
8. ročník Principy tržního hospodářství

Osobní rozvoj
Láska, zamilovanost
Podobnost a odlišnost lidí

9. ročník Zdraví, hygiena, psychohygiena
Evropská integrace

Hudební výchova
2. ročník pohybová výchova
4. ročník jednoduché tance

hudební styly a žánry
5. ročník vyjádření hudby
6. ročník dějiny hudby

rytmický doprovod
7. ročník gotika, renesance

tance,balet
duchovní a světská hudba
lidová  a etnická píseň

8. ročník hudební skladatelé
hudební žánry
artificiální a nonartificiální hudba
hudební nástroje
instrumentální hudba
zpěv spirituálu, synkopy
pěvecký projev

9. ročník hudební žánry
rytmus
vokální projev

Výtvarná výchova
1. ročník výtvarné besedy
2. ročník výtvarné besedy
3. ročník výtvarné besedy

lidové zvyky a tradice, vyjádření v ploše a v
prostoru
rozvoj pozorovacích schopností

5. ročník Vizuálně obrazné vyjádření
6. ročník Interpretace vizuálního sdělení
7. ročník Vizuální vyjadřování
8. ročník Rozvíjení smyslového vnímání
9. ročník Vyjadřovací prostředky

Tělesná výchova
5. ročník turistika a pohyb v přírodě

Základy první pomoci
9. ročník Otravy, pokousání, poštípání

Poškození organismu prostředím
Obtíže nervové soustavy
Poranění kostí, kloubů, svalů
Rány a krvácení
Úkony zachraňující život
techniky a vybavení
mimořádné události

Svět práce
8. ročník volba profesní orientace

trh práce

Vaření
7. ročník zásady hygieny

principy stolování
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příprava pokrmů
kuchyňský inventář

Šití
8. ročník Oděvnictví

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Konverzace v německém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce

Cvičení z českého jazyka

Mediální výchova

Další cizí jazyk

Prvouka

Přírodověda

Vlastivěda

Dějepis

Tělesná výchova

Člověk a svět práce

Svět práce

Vaření

Šití

Pokrytí v projektu

Advent

Bezpečně do školy

Integrace do výuky

Anglický jazyk
3. ročník moje rodina

kamarádi
pozdrav

4. ročník život v rodině
moje třída
počítáme

5. ročník pozdrav, poděkování
6. ročník rodinný život

Další cizí jazyk
7. ročník tematické okruhy

slovní zásoba
zvuková a grafická podoba

8. ročník tematické okruhy
slovní zásoba

9. ročník tematické okruhy
slovní zásoba

Anglický jazyk
mezilidské vztahy
rodina

Mezilidské vztahy

Český jazyk a literatura
1. ročník mluvený projev
2. ročník porozumění textu

komunikace
3. ročník čtení

popis
jednoduchá sdělení
význam slov

4. ročník žánry písemného projevu
dialog

5. ročník předseda, soudce
6. ročník Literární výchova

Sloh, komunikace
7. ročník Literární výchova

Komunikační a slohová výchova
Věta a souvětí
Tvarosloví

8. ročník Literární výchova
Komunikační a slohová výchova
Výstavba textu
Jazyková výchova

9. ročník Literární výchova
Komunikační a slohová výchova
Jazyk

Cvičení z českého jazyka
7. ročník Interpretace a práce s textem
8. ročník Interpretace, práce s textem

Literární útvary
Lexikologie

9. ročník Interpretace, práce s textem

Konverzace v anglickém jazyce
7. ročník časopis

poděkování
rodina

8. ročník školní aktivity
popis dne
slovník

9. ročník mluvené slovo
formulář
různé texty

Konverzace v německém jazyce
7. ročník práce s textem

škola
volný čas
rodina
seznámení a pozdravy

8. ročník jídlo a nápoje
9. ročník Švýcarsko a Lichtensteinsko

cestování

Mediální výchova
8. ročník školní časopis

média
jazyk a jazyková komunikace

Matematika
1. ročník jednotky

slovní úlohy
porovnávání čísel
zápis čísel do 20

2. ročník slovní úlohy

 23
Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové

SMILE verze 3.2.0



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání
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Charakteristika ŠVP

sčítání a odčítání do 20

Prvouka
1. ročník zásady bezpečného chování

lidské tělo
současnost a minulost v našem životě
orientace v čase
lidé kolem nás
obec, škola
domov

2. ročník bezpečné chování
člověk
soužití lidí
mezilidské vztahy
lidé kolem nás
domov

3. ročník člověk a jeho zdraví
rozmanitosti přírody
lidé a čas
lidé kolem nás
domov

Přírodověda
5. ročník ochrana zdraví

lidské tělo
člověk součástí přírody

Vlastivěda
4. ročník domov, stát
5. ročník Návrat k demokracii

II.světová válka
Vznik Československa
Jiří z Poděbrad

Dějepis
7. ročník Objevné cesty

Husitské války

Občanská výchova
6. ročník Zdraví

Osobní rozvoj
Naše škola
Návykové látky

7. ročník Vztahy mezi lidmi
8. ročník Principy tržního hospodářství

Peníze
Osobní rozvoj
Láska, zamilovanost
Podobnost a odlišnost lidí

9. ročník Zdraví, hygiena, psychohygiena
Evropská integrace

Přírodopis
8. ročník výchova ke zdraví

Hudební výchova
3. ročník pohybová výchova
4. ročník hudební gramotnost
5. ročník vyjádření hudby
6. ročník  hudební žánry

dějiny hudby
poslech
rytmický doprovod

7. ročník hudební skladatelé
gotika, renesance
tance,balet

duchovní a světská hudba
instrumentální hudba
hudební nástroje
lidová  a etnická píseň

8. ročník hudební skladatelé
hudební žánry
artificiální a nonartificiální hudba
hudební nástroje
instrumentální hudba
zpěv spirituálu, synkopy
pěvecký projev

9. ročník hudební žánry
rytmus
vokální projev

Výtvarná výchova
1. ročník výtvarné besedy

lidové zvyky a tradice, vyjádření v ploše i v
prostoru
rozvoj pozorovacích schopností pomocí smyslů
malba, grafika, modelování, rytmus ve Vv
linie, barva, plastické materiály

2. ročník výtvarné besedy
lidové zvyky i tradice, vyjádření v ploše i v
prostoru
rozvoj pozorovacích schopností pomocí smyslů
malba, grafika, modelování, rytmus ve Vv
linie, barva, plastické materiály

3. ročník výtvarné besedy
lidové zvyky a tradice, vyjádření v ploše a v
prostoru
rozvoj pozorovacích schopností
malba, grafika, modelování, rytmus ve Vv
linie, barva, plastické materiály

4. ročník Interpretace vizuálního sdělení
Vizuálně obrazné vyjádření

5. ročník Plošná a prostorová tvorba
Vizuálně obrazné vyjádření

6. ročník Interpretace vizuálního sdělení
7. ročník Interpretace vizuálního sdělení

Vizuální vyjadřování
8. ročník Interpretace díla

Rozvíjení smyslového vnímání
9. ročník Vyjadřovací prostředky

Výtvarné činnosti
8. ročník Hračky, loutky.
9. ročník Loutky, divadlo

Tělesná výchova
2. ročník plavání

atletika
5. ročník turistika a pohyb v přírodě
6. ročník Komunikace

Pohybové hry
Prevence
Zdravotníorientace
Význam pohybu

7. ročník Komunikace
Zdravotní orientace
Význam pohybu

8. ročník Pohybové hry
Komunikace
Zdravotní orientace
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Charakteristika ŠVP

Význam pohybu
9. ročník Komunikace

Zdravotní orientace

Základy první pomoci
Otravy, pokousání, poštípání
Poškození organismu prostředím
Obtíže nervové soustavy
Poranění kostí, kloubů, svalů
Rány a krvácení
Úkony zachraňující život
techniky a vybavení
mimořádné události

Člověk a svět práce
1. ročník Práce s drobným materiálem
2. ročník Příprava pokrmů
4. ročník Příprava pokrmů

Pěstitelské práce
5. ročník Práce s drobným materiálem

Praktické činnosti
7. ročník informace a duševní vlastnictví

Svět práce
8. ročník trh práce

Vaření
7. ročník zásady hygieny

principy stolování
příprava pokrmů
kuchyňský inventář

Šití
8. ročník Ruční práce

Oděvnictví

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Konverzace v německém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce

Cvičení z českého jazyka

Mediální výchova

Další cizí jazyk

Matematika

Prvouka

Přírodověda

Vlastivěda

Dějepis

Hudební výchova

Tělesná výchova

Základy první pomoci

Člověk a svět práce

Svět práce

Vaření

Šití

Pokrytí v projektu

Advent

Velikonoce

Strašidelné dny

Antika

Bezpečně do školy

Integrace do výuky

Anglický jazyk
4. ročník život v rodině

odkud jsi
moje třída
počítáme

6. ročník rodinný život

Další cizí jazyk
7. ročník tematické okruhy

slovní zásoba
zvuková a grafická podoba

8. ročník tematické okruhy
slovní zásoba

Anglický jazyk
volný čas

Další cizí jazyk
9. ročník tematické okruhy

slovní zásoba

Anglický jazyk
rodina
práce se slovníkem
slovní zásoba

Český jazyk a literatura
1. ročník mluvený projev

praktické čtení
2. ročník porozumění textu

výslovnost
komunikace
slovní druhy

3. ročník čtení
popis
jednoduchá sdělení
vyprávění
věta a souvětí
význam slov

4. ročník literární žánry
žánry písemného projevu
dialog
popis
spisovná a nespisovná výslovnost
vypravování
věta jednoduchá a souvětí
koncovky příčestí minulého
věta jednoduchá
slovesa
vzory podstatných jmen

Komunikace
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

pravopis po obojetných souhláskách
ohebné a neohebné slovní tvary
předložky a předpony
slova příbuzná
stavba slova

5. ročník dramatizace
literární žánry
věcné čtení
praktické čtení
popis pracovního postupu
žánry písemného projevu
přímá řeč
číslovky
přídavná jména
skladba
slovesa
slovní druhy
předseda, soudce
stavba slova

6. ročník Literární výchova
Sloh, komunikace
Stavba věty
Tvarosloví, kodifikace
Pravopis
Poučení o jazyce

7. ročník Komunikační a slohová výchova
Věta a souvětí
Slovní zásoba
Pravopis
Tvarosloví

8. ročník Literární výchova
Komunikační a slohová výchova
Výstavba textu
Jazyková výchova

9. ročník Literární výchova
Komunikační a slohová výchova
Jazyk

Cvičení z českého jazyka
7. ročník Interpretace a práce s textem

Literární útvary
8. ročník Interpretace, práce s textem

Lexikologie
9. ročník Interpretace, práce s textem

Literární útvary

Konverzace v anglickém jazyce
7. ročník časopis

poděkování
rodina

8. ročník školní aktivity
popis dne
slovník

9. ročník mluvené slovo
formulář
různé texty

Konverzace v německém jazyce
7. ročník práce s textem

škola
volný čas
rodina

seznámení a pozdravy
8. ročník záliby
9. ročník Švýcarsko a Lichtensteinsko

adresa
nákupy

Mediální výchova
8. ročník školní časopis

jazyk a jazyková komunikace

Matematika
1. ročník jednotky

slovní úlohy
sčítání a odčítání
číselná osa
sčítání a odčítání
zápis čísel do 20

2. ročník jednotky času
číselná osa
posloupnost čísel
sčítání a odčítání do 100
sčítání a odčítání do 20

3. ročník konstukční úlohy
tělesa
slovní úlohy
písemné násobení
násobení a dělení mimo obor násobilek
sčítání a odčítání do 1000
zaokrouhlování
sčítání a odčítání zpaměti
násobení a dělení

4. ročník osová souměrnost
výpočet obvodu a obsahu
základní útvary v rovině
rovnoběžky a kolmice
přímky v rovině
převody jednotek
početní operace
zaokrouhlování
písemné algoritmy
přirozená čísla
data
početní operace
zaokrouhlování
přirozená čísla
slovní úlohy
algoritmy početních operací
početní operace

5. ročník poloha bodů v rovině
konstrukce trojúhelníku
konstrukce kružnice a kruhu
konstrukce čtverce a obdélníku
rovina a úhel
desetinný zlomek, desetinné číslo
početní operace
aritmetický průměr
římské číslice
převody jednotek
písemné algoritmy

6. ročník dělitelnost
krychle, kvádr
osová a středová souměrnost
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Charakteristika ŠVP

trojúhelník
úhly
rovinné útvary
desetinná čísla

7. ročník Rovinné útvary
Procenta
Přímá a nepřímá úměrnost
Poměr
Racionální čísla
Zlomky
Celá čísla

8. ročník Kruh, kružnice
Lineární rovnice
Výrazy
Pythagorova věta
Druhá mocnina a odmocnina

9. ročník Nestandardní úlohy
Funkce a data
Prostorové útvary
Soustavy rovnic

Cvičení z matematiky
7. ročník Rovinné útvary

Procenta
Racionální čísla

8. ročník Lineární rovnice
Výrazy
Mocniny a odmocniny

9. ročník Číselné a logické řady
Funkce
Prostorové útvary

Základy rýsování
Prostorové útvary
Kruh, kružnice
Rovinné útvary
Trojúhelníky
Úhly

Informatika
7. ročník věrohodnost informací

Počítačová grafika
8. ročník práce s internetem

Počítačová vizualizace
9. ročník získávání, zpracování a prezentace informací

Prvouka
1. ročník zásady bezpečného chování

lidské tělo
roční období
současnost a minulost v našem životě
orientace v čase
lidé kolem nás
obec, škola
domov

2. ročník bezpečné chování
pravidla siničního provozu
člověk
rostliny a zvířata
soužití lidí
orientace v čase
mezilidské vztahy
lidé kolem nás

domov
3. ročník člověk a jeho zdraví

rozmanitosti přírody
lidé a čas
lidé kolem nás
krajina
světové strany
domov

Přírodověda
5. ročník lidské tělo

člověk součástí přírody

Vlastivěda
4. ročník Praha - hl.město

cestovní ruch
regiony ČR
mapa, orientace, značky
domov, stát

5. ročník Návrat k demokracii
Vznik Československa
České národní obrození
Habsburkové
Jiří z Poděbrad

Občanská výchova
6. ročník Zdraví

Osobní rozvoj
Naše škola
Návykové látky

7. ročník Vztahy mezi lidmi
8. ročník Principy tržního hospodářství

Majetek, vlastnictví
Osobní rozvoj
Láska, zamilovanost
Podobnost a odlišnost lidí

9. ročník Zdraví, hygiena, psychohygiena
Evropská integrace

Fyzika
6. ročník Laboratorní práce

Rozvětvený el.obvod
Mag. pole el. proudu
El. proud
Teplota
Čas
Hustota
Hmotnost
Objem
Délka
Mg. vlastnosti
El. vlastnosti
Stavba látek

7. ročník Laboratorní práce
Světelné jevy
Mechanické vlastnosti plynů
Mechanické vlastnosti kapalin
Deformační účinky, třecí síla
Posuvné a otáčivé účinky sil
Skládání sil
Síla a její měření
Pohyb a klid tělesa

8. ročník Laboratorní práce
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Počasí kolem nás
Zvukové jevy
El. proud
El. náboj, el. pole
Pístové spalovací motory
Změny skupenství
Vnitřní energie, teplo
Práce, energie

9. ročník Co nám fyzika dala
Laboratorní práce
Vesmír
Jaderná energie
Světelné jevy
Elektromagnetické záření
Vedení el.proudu v polovodičích
Vedení el.proudu v kapalinách a plynech
Střídavý proud
Elektromagnetické jevy

Přírodopis
7. ročník stavba těl živočichů

anatomie a morfologie rostlin
houby
základní stavba těl organismů
praktické poznávání
laboratorní práce

8. ročník výchova ke zdraví
laboratorní  práce
nemoci a úrazy
fylogeneze a ontogeneze člověka
anatomie a fyziologie člověka
stavba těl strunatců
choroby
základní struktura živočišného organismu

9. ročník významní vědci
geologický vývoj ČR
geologické děje
Země - vesmír, stavba

Botanická praktika
7. ročník Herbář

Mikroskopování
Práce s odbornou literaturou

Zoologická praktika
8. ročník Mikroskopování

Preparace
Práce s odbornou literaturou

Chemická praktika
9. ročník Dělící metody

Organická chemie
Anorganická chemie
Laboratoř
Bezpečnost práce

Hudební výchova
1. ročník pohybová výchova
6. ročník dějiny hudby

rytmický doprovod
7. ročník hudební skladatelé

hudební formy
gotika, renesance
takty

tance,balet
duchovní a světská hudba
hudební nástroje
polyfonie
lidová  a etnická píseň
vokální projev

8. ročník hudební skladatelé
hudební žánry
artificiální a nonartificiální hudba
hudební nástroje
instrumentální hudba
zpěv spirituálu, synkopy
pěvecký projev

9. ročník hudební žánry
poslech
rytmus
vokální projev

Výtvarná výchova
1. ročník výtvarné besedy

lidové zvyky a tradice, vyjádření v ploše i v
prostoru
rozvoj pozorovacích schopností pomocí smyslů

2. ročník výtvarné besedy
lidové zvyky i tradice, vyjádření v ploše i v
prostoru
rozvoj pozorovacích schopností pomocí smyslů
malba, grafika, modelování, rytmus ve Vv
linie, barva, plastické materiály

3. ročník výtvarné besedy
lidové zvyky a tradice, vyjádření v ploše a v
prostoru
rozvoj pozorovacích schopností
malba, grafika, modelování, rytmus ve Vv
linie, barva, plastické materiály

6. ročník Interpretace vizuálního sdělení
Zobrazení skutečnosti

8. ročník Interpretace díla
Rozvíjení smyslového vnímání

9. ročník Vnímání a interpretace
Vyjadřovací prostředky

Tělesná výchova
1. ročník Atletika

Sportovní hry
Průpravná cvičení
Gymnastika
Rytmická cvičení
Pohybové hry
Příprava na cvičení
Organizace
Hygiena a bezpečnost

2. ročník plavání
3. ročník pohybové hry s různým zaměřením

atletika
plavání
rytmická a kondiční cvičení
základy sportovních her
cvičení s náčiním a na nářadí
akrobacie
druhy jednoduchým pohybových činností
jednotlivce
význam pohybu

4. ročník turistika
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základy atletiky
plavání
sportovní hry
rytmické a kondiční formy
základy gymnastiky
pohybové hry

5. ročník turistika a pohyb v přírodě
význam pohybu
sportovní hry
netradiční hry
atletika
úpoly
rytmická a kondiční cvičení
základy gymnastiky

6. ročník Komunikace
7. ročník Organizace

Komunikace
Pohybové hry
Prevence

8. ročník Pohybové hry
Organizace
Komunikace
Prevence
Význam pohybu

9. ročník Komunikace
Prevence

Sportovní a pohybové hry
7. ročník Florbal

Míčové hry
Softbal

8. ročník Florbal
Softbal

9. ročník Florbal
Míčové hry
Softbal

Základy první pomoci
Otravy, pokousání, poštípání
Poškození organismu prostředím
Obtíže nervové soustavy
Poranění kostí, kloubů, svalů
Rány a krvácení
Úkony zachraňující život
techniky a vybavení
mimořádné události

Člověk a svět práce
1. ročník Pěstitelské práce

Konstrukční činnosti
2. ročník Příprava pokrmů
3. ročník Příprava pokrmů
4. ročník Příprava pokrmů

Pěstitelské práce
Konstrukční činnosti

5. ročník Pěstitelské práce
Konstrukční činnosti
Práce s drobným materiálem

Praktické činnosti
6. ročník Chov domácího zvířectva
7. ročník věrohodnost informací

Svět práce
8. ročník trh práce

9. ročník možnosti vzdělávání

Vaření
7. ročník zásady hygieny

principy stolování
příprava pokrmů
kuchyňský inventář

Šití
8. ročník Oděvnictví

Technické práce
technická dokumentace

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Konverzace v německém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce

Cvičení z českého jazyka

Mediální výchova

Další cizí jazyk

Matematika

Cvičení z matematiky

Základy rýsování

Počítačová grafika

Počítačová vizualizace

Informatika

Prvouka

Přírodověda

Vlastivěda

Fyzika

Botanická praktika

Zoologická praktika

Chemická praktika

Výtvarná výchova

Tělesná výchova

Sportovní a pohybové hry

Základy první pomoci

Člověk a svět práce

Praktické činnosti

Svět práce

Vaření

Šití

Technické práce

Pokrytí v projektu

Matematické pohádky
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Charakteristika ŠVP

Advent

Velikonoce

Strašidelné dny

Olympijské dny

Zdravé zuby

Bezpečně do školy

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
1. ročník mluvený projev
2. ročník komunikace

porozumění textu
6. ročník Sloh, komunikace

Poučení o jazyce
9. ročník Komunikační a slohová výchova

Cvičení z českého jazyka
7. ročník Interpretace a práce s textem
8. ročník Interpretace, práce s textem
9. ročník Interpretace, práce s textem

Konverzace v německém jazyce
7. ročník škola

práce s textem

Matematika
2. ročník zápis čísel do 100
3. ročník rovinné útvary
6. ročník krychle, kvádr

dělitelnost
trojúhelník
osová a středová souměrnost
rovinné útvary
úhly
desetinná čísla

7. ročník Rovinné útvary
Přímá a nepřímá úměrnost
Procenta
Racionální čísla
Poměr
Celá čísla
Zlomky

8. ročník Lineární rovnice
Kruh, kružnice
Pythagorova věta
Výrazy
Druhá mocnina a odmocnina

9. ročník Funkce a data
Nestandardní úlohy
Soustavy rovnic
Prostorové útvary

Cvičení z matematiky
7. ročník Rovinné útvary

Racionální čísla
Procenta

8. ročník Výrazy
Lineární rovnice

Kooperace a kompetice

Mocniny a odmocniny
9. ročník Číselné a logické řady

Prostorové útvary
Funkce

Základy rýsování
Kruh, kružnice
Prostorové útvary
Trojúhelníky
Rovinné útvary
Úhly

Občanská výchova
6. ročník Osobní rozvoj

Zdraví
7. ročník Vztahy mezi lidmi
8. ročník Osobní rozvoj

Podobnost a odlišnost lidí
9. ročník Zdraví, hygiena, psychohygiena

Fyzika
6. ročník Laboratorní práce

Mag. pole el. proudu
Rozvětvený el.obvod
Teplota
El. proud
Hustota
Čas
Objem
Hmotnost
Mg. vlastnosti
Délka
Stavba látek
El. vlastnosti

7. ročník Laboratorní práce
Mechanické vlastnosti plynů
Světelné jevy
Deformační účinky, třecí síla
Mechanické vlastnosti kapalin
Skládání sil
Posuvné a otáčivé účinky sil
Pohyb a klid tělesa
Síla a její měření

8. ročník Laboratorní práce
Zvukové jevy
Počasí kolem nás
El. náboj, el. pole
El. proud
Změny skupenství
Pístové spalovací motory
Práce, energie
Vnitřní energie, teplo

9. ročník Co nám fyzika dala
Laboratorní práce
Jaderná energie
Vesmír
Elektromagnetické záření
Světelné jevy
Vedení el.proudu v kapalinách a plynech
Vedení el.proudu v polovodičích
Elektromagnetické jevy
Střídavý proud
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Zeměpis
6. ročník praktická topografie

Chemická praktika
9. ročník Dělící metody

Anorganická chemie
Organická chemie

Hudební výchova
5. ročník hudební improvizace

instrumentální doprod
7. ročník hudební formy

takty
gotika, renesance
duchovní a světská hudba
tance,balet
lidová  a etnická píseň
instrumentální hudba
vokální projev

8. ročník hudební skladatelé
artificiální a nonartificiální hudba
hudební žánry
opera, arie recitativ
hudební nástroje
zpěv spirituálu, synkopy
instrumentální hudba
pěvecký projev

9. ročník hudební žánry
rytmus
poslech
vokální projev

Výtvarná výchova
6. ročník Interpretace vizuálního sdělení
9. ročník Vnímání a interpretace

Tělesná výchova
1. ročník Sportovní hry

Atletika
Gymnastika
Průpravná cvičení
Pohybové hry
Rytmická cvičení
Organizace
Příprava na cvičení
Hygiena a bezpečnost

4. ročník turistika
plavání
základy atletiky
rytmické a kondiční formy
sportovní hry
pohybové hry
základy gymnastiky

5. ročník turistika a pohyb v přírodě
sportovní hry
význam pohybu
atletika
netradiční hry
rytmická a kondiční cvičení
úpoly
základy gymnastiky

Základy první pomoci
9. ročník Otravy, pokousání, poštípání

Obtíže nervové soustavy
Poškození organismu prostředím
Rány a krvácení
Poranění kostí, kloubů, svalů
techniky a vybavení
Úkony zachraňující život
mimořádné události

Vaření
7. ročník zásady hygieny

příprava pokrmů
principy stolování
kuchyňský inventář

Šití
8. ročník Oděvnictví

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Cvičení z českého jazyka

Cvičení z matematiky

Základy rýsování

Fyzika

Zeměpis

Chemická praktika

Tělesná výchova

Vaření

Šití

Pokrytí v projektu

Matematické pohádky

Strašidelné dny

Olympijské dny

Integrace do výuky

Anglický jazyk
3. ročník hrajeme si
4. ročník lidské tělo

sport
6. ročník sporty

gramatické struktury
8. ročník práce se slovníkem
9. ročník práce se slovníkem

Český jazyk a literatura
2. ročník komunikace
3. ročník čtení

mluvnické kategorie
popis
ohebné druhy slov
věta a souvětí
kořen slova
spodoba slov

Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

význam slov
obojetné souhlásky
abeceda

4. ročník literární žánry
praktické čtení
věcné čtení
dialog
žánry písemného projevu
spisovná a nespisovná výslovnost
popis
věta jednoduchá a souvětí
vypravování
věta jednoduchá
koncovky příčestí minulého
vzory podstatných jmen
slovesa
ohebné a neohebné slovní tvary
pravopis po obojetných souhláskách
význam slov
slova spisovná a nespisovná
slova příbuzná
předložky a předpony
stavba slova

5. ročník věcné čtení
dramatizace
popis pracovního postupu
praktické čtení
přímá řeč
žánry písemného projevu
přídavná jména
číslovky
slovesa
skladba
předseda, soudce
slovní druhy
stavba slova

6. ročník Sloh, komunikace
7. ročník Slovní zásoba

Tvarosloví
8. ročník Jazykové příručky
9. ročník Jazyk

Komunikační a slohová výchova

Cvičení z českého jazyka
7. ročník Literární útvary

Interpretace a práce s textem
8. ročník Literární útvary

Interpretace, práce s textem
9. ročník Interpretace, práce s textem

Lexikologie
Literární útvary

Konverzace v anglickém jazyce
7. ročník časopis

poděkování
rodina

8. ročník popis dne
školní aktivity
slovník

9. ročník mluvené slovo
různé texty
formulář

Konverzace v německém jazyce
7. ročník práce s textem

škola
8. ročník čas
9. ročník nákupy

Mediální výchova
8. ročník školní časopis

jazyk a jazyková komunikace

Matematika
1. ročník geometrické tvary

sčítání a odčítání
jednotky
porovnávání čísel
číselná osa
zápis čísel do 20
rozklad čísla

2. ročník úsečka, přímka
jednotky času
tělesa
sčítání a odčítání
slovní úlohy
posloupnost čísel
číselná osa
zápis čísel do 100
porovnávání
 násobilka 1-5 a 10
zaokrouhlování na desítky
sčítání a odčítání do 20
sčítání a odčítání do 100
zápis čísel do 100

3. ročník tělesa
konstukční úlohy
slovní úlohy
rovinné útvary
násobení a dělení mimo obor násobilek
písemné násobení
sčítání a odčítání do 1000
dělení se zbytkem
zaokrouhlování
čísla do 1000
sčítání a odčítání zpaměti
písemné +,-
násobení a dělení

4. ročník osová souměrnost
základní útvary v rovině
výpočet obvodu a obsahu
přímky v rovině
rovnoběžky a kolmice
početní operace
převody jednotek
písemné algoritmy
zaokrouhlování
data
přirozená čísla
zaokrouhlování
početní operace
slovní úlohy
přirozená čísla
početní operace
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

algoritmy početních operací
5. ročník konstrukce trojúhelníku

poloha bodů v rovině
konstrukce čtverce a obdélníku
konstrukce kružnice a kruhu
desetinný zlomek, desetinné číslo
rovina a úhel
aritmetický průměr
početní operace
převody jednotek
římské číslice
písemné algoritmy

6. ročník krychle, kvádr
dělitelnost
trojúhelník
osová a středová souměrnost
rovinné útvary
úhly
desetinná čísla

7. ročník Procenta
Rovinné útvary
Poměr
Přímá a nepřímá úměrnost
Zlomky
Racionální čísla
Celá čísla

8. ročník Kruh, kružnice
Výrazy
Lineární rovnice
Druhá mocnina a odmocnina
Pythagorova věta

9. ročník Nestandardní úlohy
Prostorové útvary
Funkce a data
Soustavy rovnic

Cvičení z matematiky
7. ročník Rovinné útvary

Racionální čísla
Procenta

8. ročník Výrazy
Lineární rovnice
Mocniny a odmocniny

9. ročník Číselné a logické řady
Prostorové útvary
Funkce

Základy rýsování
Kruh, kružnice
Prostorové útvary
Trojúhelníky
Rovinné útvary
Úhly

Počítačová grafika
8. ročník práce s internetem

Počítačová vizualizace
9. ročník získávání, zpracování a prezentace informací

Psaní na klávesnici
7. ročník Opisy

Psací stroj, PC
Nácvik

8. ročník Opisy
Psací stroj
Nácvik

9. ročník Opisy
Nácvik
Psací stroj, PC

Prvouka
1. ročník zásady bezpečného chování

lidé kolem nás
2. ročník bezpečné chování

pravidla siničního provozu
3. ročník člověk a jeho zdraví

lidé kolem nás
rozmanitosti přírody
domov

Přírodověda
4. ročník chráněné druhy

Zoo a botanická zahrada
rovnováha  v přírodě
ekosystémy
stěhovaví živočichové
volně žijící živočichové
byliny-dřeviny
domácí zvířata
rostliny plané a užitkové
stavba rostlin
houby

5. ročník živočichové
lidské tělo
život na Zemi
rostliny
člověk součástí přírody
Vesmír

Vlastivěda
4. ročník regiony ČR

domov, stát
5. ročník Návrat k demokracii

I.světová válka
II.světová válka
Jagellonci
Habsburkové
Husitské války
Jiří z Poděbrad
Přemyslovci
Lucemburkové
pravěk
dávní Slované

Dějepis
7. ročník Objevné cesty

Renesance a humanissmus
Počátky českého státu
Husitské války
Křesťanství a islám
Velká Morava
Zrod nové Evropy

8. ročník 1. světová válka
Revoluce 1848-1849
Imperiální doba
Baroko
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Napoleonská doba
Habsburkové na českém trůnu
Osvícenství

9. ročník Evropa a svět po roce 1945
Poválečné uspořádání světa
2. světová válka
Vznik Československa

Občanská výchova
6. ročník Zdraví

Naše škola
Osobní rozvoj
Návykové látky

7. ročník Vztahy mezi lidmi
8. ročník Principy tržního hospodářství

Osobní rozvoj
Majetek, vlastnictví
Podobnost a odlišnost lidí
Láska, zamilovanost

9. ročník Zdraví, hygiena, psychohygiena
Evropská integrace

Fyzika
6. ročník Laboratorní práce

Rozvětvený el.obvod
El. proud
Mag. pole el. proudu
Čas
Teplota
Hmotnost
Hustota
Délka
Objem
El. vlastnosti
Mg. vlastnosti
Stavba látek

7. ročník Laboratorní práce
Světelné jevy
Mechanické vlastnosti kapalin
Mechanické vlastnosti plynů
Posuvné a otáčivé účinky sil
Deformační účinky, třecí síla
Síla a její měření
Skládání sil
Pohyb a klid tělesa

8. ročník Laboratorní práce
Počasí kolem nás
El. proud
Zvukové jevy
Pístové spalovací motory
El. náboj, el. pole
Vnitřní energie, teplo
Změny skupenství
Práce, energie

9. ročník Laboratorní práce
Co nám fyzika dala
Vesmír
Světelné jevy
Jaderná energie
Vedení el.proudu v polovodičích
Elektromagnetické záření
Střídavý proud

Vedení el.proudu v kapalinách a plynech
Elektromagnetické jevy

Přírodopis
8. ročník laboratorní  práce

nemoci a úrazy
9. ročník geologický vývoj ČR

Země - vesmír, stavba

Zeměpis
6. ročník globus a mapa

praktická topografie
9. ročník kartografie a topografie

Botanická praktika
7. ročník Mikroskopování

Herbář
Práce s odbornou literaturou

Zoologická praktika
8. ročník Mikroskopování

Práce s odbornou literaturou
Preparace

Chemická praktika
9. ročník Organická chemie

Dělící metody
Laboratoř
Anorganická chemie
Bezpečnost práce

Hudební výchova
2. ročník tóny
3. ročník zápis písní

tóny
4. ročník rytmus, taktování

notový zápis
5. ročník hudební výraz. prostředky

písňová forma
hudební improvizace
instrumentální doprod

7. ročník hudební formy
hudební skladatelé
takty
gotika, renesance
duchovní a světská hudba
tance,balet
hudební nástroje
instrumentální hudba
vokální projev
lidová  a etnická píseň

8. ročník hudební žánry
hudební skladatelé
hudební nástroje
artificiální a nonartificiální hudba
instrumentální hudba
opera, arie recitativ
pěvecký projev
zpěv spirituálu, synkopy

9. ročník poslech
hudební žánry
vokální projev
rytmus

Výtvarná výchova
4. ročník Interpretace vizuálního sdělení
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Vizuálně obrazné vyjádření
Plošná a prostorová tvorba

5. ročník Plošná a prostorová tvorba
Interpretace vizuálního sdělení
Vizuálně obrazné vyjádření

6. ročník Interpretace vizuálního sdělení
7. ročník Vizuální vyjadřování
8. ročník Rozvíjení smyslového vnímání

Interpretace díla
9. ročník Vyjadřovací prostředky

Vnímání a interpretace

Výtvarné činnosti
7. ročník Keramika

Papír
Textil
Sklo

8. ročník Hračky, loutky.
Keramika
Textil
Papír
Sklo

9. ročník Loutky, divadlo
Keramika
Textil
Papír
Sklo

Tělesná výchova
2. ročník plavání
6. ročník Organizace

Pohybové hry
Komunikace
Zdravotníorientace
Prevence
Význam pohybu

7. ročník Organizace
Pohybové hry
Komunikace
Zdravotní orientace
Prevence
Význam pohybu

8. ročník Pohybové hry
Komunikace
Organizace
Zdravotní orientace
Prevence
Význam pohybu

9. ročník Pohybové hry
Organizace
Prevence
Komunikace
Význam pohybu
Zdravotní orientace

Sportovní a pohybové hry
7. ročník Florbal

Softbal
Míčové hry

8. ročník Míčové hry
Florbal
Softbal

9. ročník Florbal
Softbal
Míčové hry

Základy první pomoci
Otravy, pokousání, poštípání
Obtíže nervové soustavy
Poškození organismu prostředím
Rány a krvácení
Poranění kostí, kloubů, svalů
techniky a vybavení
Úkony zachraňující život
mimořádné události

Člověk a svět práce
1. ročník Příprava pokrmů

Konstrukční činnosti
Pěstitelské práce
Práce s drobným materiálem

2. ročník Příprava pokrmů
Konstrukční činnosti
Pěstitelské práce
Práce s drobným materiálem

3. ročník Příprava pokrmů
Konstrukční činnosti
Pěstitelské práce
Práce s drobným materiálem

4. ročník Příprava pokrmů
Konstrukční činnosti
Pěstitelské práce
Práce s drobným materiálem

5. ročník Příprava pokrmů
Konstrukční činnosti
Pěstitelské práce
Práce s drobným materiálem

Praktické činnosti
6. ročník Pěstitelství

Rostliny a jejich využití
Chov domácího zvířectva

7. ročník informace a duševní vlastnictví
věrohodnost informací
textový, tabulkový a prezentační editor

Svět práce
9. ročník podnikání

možnosti vzdělávání

Vaření
7. ročník zásady hygieny

příprava pokrmů
principy stolování
kuchyňský inventář

Šití
8. ročník Ruční práce

Šicí stroj
Oděvnictví

Technické práce
technická dokumentace
vlastnosti a zpracování materiálů

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Konverzace v anglickém jazyce

 35
Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové

SMILE verze 3.2.0



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Cvičení z českého jazyka

Mediální výchova

Matematika

Cvičení z matematiky

Základy rýsování

Počítačová grafika

Počítačová vizualizace

Psaní na klávesnici

Prvouka

Přírodověda

Vlastivěda

Dějepis

Fyzika

Zeměpis

Botanická praktika

Zoologická praktika

Chemická praktika

Výtvarné činnosti

Tělesná výchova

Sportovní a pohybové hry

Základy první pomoci

Praktické činnosti

Svět práce

Vaření

Šití

Technické práce

Pokrytí v projektu

Matematické pohádky

Velikonoce

Strašidelné dny

Integrace do výuky

Anglický jazyk
7. ročník zájmová činnost

Český jazyk a literatura
2. ročník komunikace
6. ročník Literární výchova

Sloh, komunikace
Poučení o jazyce

7. ročník Tvarosloví
9. ročník Literární výchova

Hodnoty, postoje, praktická etika

Cvičení z českého jazyka
7. ročník Interpretace a práce s textem

Literární útvary
Lexikologie

8. ročník Interpretace, práce s textem
9. ročník Interpretace, práce s textem

Literární útvary
Lexikologie

Konverzace v anglickém jazyce
7. ročník časopis

poděkování
rodina

8. ročník školní aktivity
popis dne
slovník

9. ročník mluvené slovo
formulář
různé texty

Konverzace v německém jazyce
7. ročník práce s textem

škola

Matematika
1. ročník slovní úlohy

Informatika
6. ročník informace a duševní vlastnictví
7. ročník informace a duševní vlastnictví

Počítačová grafika
8. ročník informace a duševní vlastnictví

Počítačová vizualizace
9. ročník informace a duševní vlastnictví

Přírodověda
5. ročník zdravý životní styl

lidské tělo

Vlastivěda
4. ročník Praha - hl.město
5. ročník Návrat k demokracii

Vznik Československa
I.světová válka
České národní obrození
Jiří z Poděbrad

Dějepis
7. ročník Renesance a humanissmus

Objevné cesty
Husitské války
Počátky českého státu
Velká Morava
Křesťanství a islám
Zrod nové Evropy

8. ročník 1. světová válka
Imperiální doba
Revoluce 1848-1849
Napoleonská doba
Baroko
Osvícenství
Habsburkové na českém trůnu

9. ročník Evropa a svět po roce 1945
2. světová válka
Poválečné uspořádání světa
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Vznik Československa

Občanská výchova
6. ročník Zdraví

Osobní rozvoj
Naše škola
Návykové látky

7. ročník Vztahy mezi lidmi
8. ročník Principy tržního hospodářství

Peníze
Majetek, vlastnictví
Osobní rozvoj
Láska, zamilovanost
Podobnost a odlišnost lidí

9. ročník Zdraví, hygiena, psychohygiena
Evropská integrace

Fyzika
6. ročník Laboratorní práce

Rozvětvený el.obvod
Mag. pole el. proudu
El. proud
Teplota
Čas
Hustota
Hmotnost
Objem
Délka
Mg. vlastnosti
El. vlastnosti
Stavba látek

7. ročník Laboratorní práce
Světelné jevy
Mechanické vlastnosti plynů
Mechanické vlastnosti kapalin
Deformační účinky, třecí síla
Posuvné a otáčivé účinky sil
Skládání sil
Síla a její měření
Pohyb a klid tělesa

8. ročník Laboratorní práce
Počasí kolem nás
Zvukové jevy
El. proud
El. náboj, el. pole
Pístové spalovací motory
Změny skupenství
Vnitřní energie, teplo
Práce, energie

9. ročník Co nám fyzika dala
Laboratorní práce
Vesmír
Jaderná energie
Světelné jevy
Elektromagnetické záření
Vedení el.proudu v polovodičích
Vedení el.proudu v kapalinách a plynech
Střídavý proud
Elektromagnetické jevy

Hudební výchova
7. ročník hudební skladatelé

hudební formy
gotika, renesance
tance,balet
duchovní a světská hudba
instrumentální hudba
hudební nástroje
lidová  a etnická píseň
vokální projev

8. ročník hudební skladatelé
hudební žánry
artificiální a nonartificiální hudba
hudební nástroje
opera, arie recitativ
instrumentální hudba
zpěv spirituálu, synkopy
pěvecký projev

9. ročník hudební žánry
poslech
rytmus
vokální projev

Výtvarná výchova
6. ročník Interpretace vizuálního sdělení
8. ročník Interpretace díla
9. ročník Vnímání a interpretace

Vyjadřovací prostředky

Tělesná výchova
6. ročník Pohybové hry
7. ročník Organizace

Pohybové hry
Prevence

8. ročník Pohybové hry
Prevence

9. ročník Pohybové hry
Organizace
Prevence

Sportovní a pohybové hry
7. ročník Florbal

Míčové hry
Softbal

8. ročník Florbal
Míčové hry
Softbal

9. ročník Florbal
Míčové hry
Softbal

Základy první pomoci
Otravy, pokousání, poštípání
Poškození organismu prostředím
Obtíže nervové soustavy
Poranění kostí, kloubů, svalů
Rány a krvácení
Úkony zachraňující život
techniky a vybavení
mimořádné události

Praktické činnosti
6. ročník Rostliny a jejich využití

Chov domácího zvířectva

Vaření
7. ročník zásady hygieny
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

principy stolování
příprava pokrmů
kuchyňský inventář

Šití
8. ročník Oděvnictví

Technické práce
bezpečnost práce

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Konverzace v anglickém jazyce

Cvičení z českého jazyka

Informatika

Počítačová grafika

Počítačová vizualizace

Informatika

Přírodověda

Vlastivěda

Dějepis

Fyzika

Sportovní a pohybové hry

Člověk a svět práce

Praktické činnosti

Vaření

Šití

Technické práce

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
4. ročník stavba slova
6. ročník Stavba věty

Sloh, komunikace
7. ročník Slovní zásoba

Věta a souvětí
8. ročník Komunikační a slohová výchova

Literární výchova
Jazyková výchova
Výstavba textu

Občanská společnost a škola

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Mediální výchova
média
školní časopis
jazyk a jazyková komunikace

Prvouka
1. ročník obec, škola
2. ročník člověk

lidé kolem nás
mezilidské vztahy
domov

3. ročník lidé kolem nás
domov

Dějepis
7. ročník Zrod nové Evropy
9. ročník Evropa a svět po roce 1945

Vznik Československa
Poválečné uspořádání světa

Občanská výchova
6. ročník Kraj

Vlast
Naše škola

7. ročník Lidská setkání
Zásady lidského soužití

8. ročník Podobnost a odlišnost lidí
Majetek, vlastnictví

9. ročník Protiprávní jednání
Právo v každodenním životě
Principy demokracie
Právní řád ČR
Právní základy státu
Státní správa a samospráva

Hudební výchova
Osvobozené divadlo

Výtvarná výchova
6. ročník Interpretace vizuálního sdělení

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Mediální výchova

Prvouka

Dějepis

Občanská výchova

Integrace do výuky

Anglický jazyk
7. ročník reálie

Český jazyk a literatura
Věta a souvětí
Literární výchova

9. ročník Komunikační a slohová výchova
Literární výchova

Cvičení z českého jazyka
7. ročník Interpretace a práce s textem

Občan, občanská společnost a stát
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Literární útvary
Lexikologie

8. ročník Interpretace, práce s textem
Literární útvary
Lexikologie

9. ročník Interpretace, práce s textem
Literární útvary

Mediální výchova
8. ročník média

školní časopis
jazyk a jazyková komunikace

Prvouka
3. ročník domov

lidé kolem nás

Vlastivěda
5. ročník Vznik Československa

Dějepis
7. ročník Zrod nové Evropy
9. ročník Evropa a svět po roce 1945

Vznik Československa
Poválečné uspořádání světa

Občanská výchova
6. ročník Vlast

Kraj
7. ročník Zásady lidského soužití

Lidská setkání
8. ročník Majetek, vlastnictví

Výroba, obchod, služby
Podobnost a odlišnost lidí

9. ročník Protiprávní jednání
Právo v každodenním životě
Principy demokracie
Právní řád ČR
Právní základy státu
Státní správa a samospráva

Regionální výchova
8. ročník Okupace a 2. sv. válka

Současnost města
Smiřice za vlády Habsburků
Hospodářské podnikání

Hudební výchova
6. ročník hymna ČR
9. ročník Osvobozené divadlo

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Cvičení z českého jazyka

Mediální výchova

Prvouka

Vlastivěda

Dějepis

Občanská výchova

Regionální výchova

Hudební výchova

Integrace do výuky

Mediální výchova
8. ročník školní časopis

média
jazyk a jazyková komunikace

Dějepis
7. ročník Zrod nové Evropy
9. ročník Evropa a svět po roce 1945

Poválečné uspořádání světa
Vznik Československa

Občanská výchova
6. ročník Vlast
9. ročník Právní řád ČR

Principy demokracie
Státní správa a samospráva
Právní základy státu

Hudební výchova
Osvobozené divadlo

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Mediální výchova

Dějepis

Občanská výchova

Formy participace občanů v politickém
životě

Integrace do výuky

Mediální výchova
8. ročník školní časopis

média
jazyk a jazyková komunikace

Vlastivěda
4. ročník domov, stát

Dějepis
6. ročník Antika
7. ročník Husitské války

Zrod nové Evropy
8. ročník 1. světová válka

Revoluce 1848-1849
Napoleonská doba

9. ročník Evropa a svět po roce 1945
Poválečné uspořádání světa
Vznik Československa

Občanská výchova
6. ročník Vlast

Kraj
9. ročník Právní řád ČR

Principy demokracie
Státní správa a samospráva
Právní základy státu

Zeměpis
politická mapa dnešního světa

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Hudební výchova
Osvobozené divadlo

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Mediální výchova

Vlastivěda

Dějepis

Občanská výchova

Zeměpis

Integrace do výuky

Anglický jazyk
3. ročník prázdniny
6. ročník tradice sousedních zemí

Další cizí jazyk
7. ročník tematické okruhy

slovní zásoba

Anglický jazyk
reálie

Další cizí jazyk
8. ročník tematické okruhy

slovní zásoba
9. ročník tematické okruhy

slovní zásoba

Český jazyk a literatura
1. ročník mluvený projev
2. ročník velká písmena
3. ročník velká písmena
7. ročník Literární výchova

Věta a souvětí
Slovní zásoba

8. ročník Literární výchova
Jazyková výchova

9. ročník Literární výchova

Cvičení z českého jazyka
7. ročník Interpretace a práce s textem

Literární útvary
8. ročník Interpretace, práce s textem

Literární útvary
9. ročník Interpretace, práce s textem

Literární útvary

Konverzace v anglickém jazyce
7. ročník časopis

Evropa a svět nás zajímá

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

poděkování
rodina

8. ročník školní aktivity
popis dne
slovník

9. ročník mluvené slovo
formulář
různé texty

Konverzace v německém jazyce
7. ročník práce s textem

SRN
seznámení a pozdravy

8. ročník Rakousko
jídlo a nápoje

9. ročník Švýcarsko a Lichtensteinsko
cestování
adresa

Mediální výchova
8. ročník školní časopis

média
jazyk a jazyková komunikace

Přírodověda
4. ročník Zoo a botanická zahrada

Vlastivěda
cestovní ruch

Dějepis
6. ročník Antika
7. ročník Objevné cesty

Velká Morava
Křesťanství a islám
Zrod nové Evropy

8. ročník Napoleonská doba
Osvícenství

9. ročník Evropa a svět po roce 1945
2. světová válka
Poválečné uspořádání světa
Vznik Československa

Občanská výchova
6. ročník Evropa
7. ročník Společenské chování

Lidská setkání
8. ročník Principy tržního hospodářství

Výroba, obchod, služby
Peníze

9. ročník Mezinárodní spolupráce
Evropská integrace

Regionální výchova
8. ročník Okupace a 2. sv. válka

Zeměpis
východní Evropa
jihovýchodníEvropa
střední Evropa
jižní Evropa
západní Evropa
severní Evropa
Evropa

Hudební výchova
3. ročník práce s hudbou
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

4. ročník jednoduché tance
hudební styly a žánry
pěvecké dovednosti

7. ročník hudební skladatelé
gotika, renesance
tance,balet
duchovní a světská hudba
lidová  a etnická píseň

8. ročník baroko ,klasicismus impresionismus
hudební skladatelé
hudební nástroje
opera, arie recitativ

9. ročník hudební žánry
Osvobozené divadlo

Výtvarná výchova
2. ročník výtvarné besedy

malba, grafika, modelování, rytmus ve Vv
3. ročník výtvarné besedy

rozvoj pozorovacích schopností
4. ročník Interpretace vizuálního sdělení
5. ročník Interpretace vizuálního sdělení
6. ročník Interpretace vizuálního sdělení
8. ročník Interpretace díla

Rozvíjení smyslového vnímání

Výtvarné činnosti
7. ročník Textil
8. ročník Hračky, loutky.

Keramika
Textil

9. ročník Loutky, divadlo
Keramika
Textil

Tělesná výchova
6. ročník Význam pohybu
7. ročník Význam pohybu
8. ročník Význam pohybu
9. ročník Význam pohybu

Praktické činnosti
6. ročník Rostliny a jejich využití

Šití
8. ročník Šicí stroj

Oděvnictví

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Konverzace v německém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce

Cvičení z českého jazyka

Mediální výchova

Další cizí jazyk

Přírodověda

Vlastivěda

Dějepis

Občanská výchova

Regionální výchova

Zeměpis

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Výtvarné činnosti

Tělesná výchova

Praktické činnosti

Šití

Pokrytí v projektu

Advent

Velikonoce

Olympijské dny

Integrace do výuky

Další cizí jazyk
7. ročník slovní zásoba

tematické okruhy
8. ročník slovní zásoba

tematické okruhy

Anglický jazyk
volný čas
formulář

Další cizí jazyk
9. ročník slovní zásoba

tematické okruhy

Český jazyk a literatura
3. ročník význam slov
6. ročník Literární výchova

Stavba věty
Sloh, komunikace

7. ročník Komunikační a slohová výchova
Pravopis

8. ročník Literární výchova
Výstavba textu
Komunikační a slohová výchova
Jazyková výchova

Cvičení z českého jazyka
7. ročník Interpretace a práce s textem

Literární útvary
8. ročník Interpretace, práce s textem

Literární útvary
9. ročník Interpretace, práce s textem

Literární útvary

Konverzace v anglickém jazyce
7. ročník časopis

rodina
poděkování

8. ročník školní aktivity
slovník
popis dne

9. ročník formulář
mluvené slovo

Objevujeme Evropu a svět
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

různé texty

Konverzace v německém jazyce
7. ročník práce s textem

seznámení a pozdravy
SRN

8. ročník Rakousko
jídlo a nápoje

9. ročník cestování
Švýcarsko a Lichtensteinsko
adresa

Mediální výchova
8. ročník média

školní časopis
jazyk a jazyková komunikace

Přírodověda
5. ročník Vesmír

Vlastivěda
Návrat k demokracii
Jiří z Poděbrad

Dějepis
6. ročník Antika
7. ročník Zrod nové Evropy

Křesťanství a islám
8. ročník Osvícenství

Imperiální doba
9. ročník 2. světová válka

Evropa a svět po roce 1945
Vznik Československa
Poválečné uspořádání světa

Občanská výchova
6. ročník Evropa
7. ročník Společenské chování

Lidská setkání
8. ročník Výroba, obchod, služby

Principy tržního hospodářství
Peníze

9. ročník Evropská integrace
Mezinárodní spolupráce

Regionální výchova
8. ročník Smiřice za vlády Habsburků

Zeměpis
jihovýchodníEvropa
východní Evropa
jižní Evropa
střední Evropa
severní Evropa
západní Evropa
Evropa

Hudební výchova
4. ročník jednoduché tance

hudební styly a žánry
6. ročník dějiny hudby

 hudební žánry
7. ročník hudební skladatelé

tance,balet
gotika, renesance
lidová  a etnická píseň
duchovní a světská hudba

8. ročník baroko ,klasicismus impresionismus
hudební nástroje
hudební skladatelé
opera, arie recitativ

9. ročník Osvobozené divadlo
hudební žánry

Výtvarná výchova
1. ročník výtvarné besedy

lidové zvyky a tradice, vyjádření v ploše i v
prostoru

2. ročník lidové zvyky i tradice, vyjádření v ploše i v
prostoru
výtvarné besedy

3. ročník lidové zvyky a tradice, vyjádření v ploše a v
prostoru

4. ročník Vizuálně obrazné vyjádření
Plošná a prostorová tvorba

5. ročník Vizuálně obrazné vyjádření
Plošná a prostorová tvorba

6. ročník Zobrazení skutečnosti
Interpretace vizuálního sdělení
Vizuální vyjadřování

7. ročník Vizuální vyjadřování
Interpretace vizuálního sdělení

8. ročník Rozvíjení smyslového vnímání
Interpretace díla

9. ročník Vyjadřovací prostředky
Vnímání a interpretace

Výtvarné činnosti
7. ročník Keramika

Tělesná výchova
8. ročník Pohybové hry
9. ročník Pohybové hry

Člověk a svět práce
1. ročník Příprava pokrmů
3. ročník Příprava pokrmů
4. ročník Příprava pokrmů
5. ročník Příprava pokrmů

Praktické činnosti
6. ročník Rostliny a jejich využití

Chov domácího zvířectva
Pěstitelství

7. ročník textový, tabulkový a prezentační editor
informace a duševní vlastnictví
věrohodnost informací

Šití
8. ročník Oděvnictví

Šicí stroj

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Konverzace v německém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce

Cvičení z českého jazyka

Mediální výchova

Další cizí jazyk

Přírodověda

Vlastivěda
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Charakteristika ŠVP

Dějepis

Občanská výchova

Regionální výchova

Zeměpis

Hudební výchova

Výtvarné činnosti

Praktické činnosti

Šití

Pokrytí v projektu

Antika

Integrace do výuky

Anglický jazyk
4. ročník odkud jsi

Další cizí jazyk
7. ročník tematické okruhy

slovní zásoba
8. ročník tematické okruhy

slovní zásoba
9. ročník tematické okruhy

slovní zásoba

Anglický jazyk
dotazník
mezilidské vztahy

Český jazyk a literatura
1. ročník mluvený projev
2. ročník komunikace
3. ročník význam slov
7. ročník Tvarosloví
8. ročník Jazykové příručky
9. ročník Komunikační a slohová výchova

Jazyk

Cvičení z českého jazyka
7. ročník Literární útvary

Interpretace a práce s textem
8. ročník Literární útvary

Interpretace, práce s textem
Lexikologie

9. ročník Literární útvary
Interpretace, práce s textem

Konverzace v anglickém jazyce
7. ročník časopis

rodina
poděkování

8. ročník školní aktivity
slovník
popis dne

9. ročník formulář
mluvené slovo
různé texty

Konverzace v německém jazyce
7. ročník práce s textem

Jsme Evropané

seznámení a pozdravy
SRN

8. ročník Rakousko
jídlo a nápoje

9. ročník cestování
Švýcarsko a Lichtensteinsko
adresa

Mediální výchova
8. ročník školní časopis

jazyk a jazyková komunikace
média

Prvouka
1. ročník lidé kolem nás

domov
2. ročník člověk

mezilidské vztahy
soužití lidí
lidé kolem nás

3. ročník lidé kolem nás
člověk a jeho zdraví
domov

Přírodověda
4. ročník Zoo a botanická zahrada
5. ročník život na Zemi

člověk součástí přírody

Vlastivěda
4. ročník cestovní ruch

domov, stát
5. ročník Vznik Československa

dávní Slované
Přemyslovci
pravěk

Dějepis
7. ročník Počátky českého státu

Renesance a humanissmus
Křesťanství a islám
Velká Morava
Zrod nové Evropy

8. ročník Revoluce 1848-1849
1. světová válka

9. ročník 2. světová válka
Evropa a svět po roce 1945
Vznik Československa
Poválečné uspořádání světa

Občanská výchova
6. ročník Evropa
7. ročník Společenské chování

Lidská setkání
8. ročník Výroba, obchod, služby

Principy tržního hospodářství
Peníze

9. ročník Evropská integrace
Mezinárodní spolupráce

Zeměpis
8. ročník východní Evropa

střední Evropa
jihovýchodníEvropa
západní Evropa
jižní Evropa
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Evropa
severní Evropa

Hudební výchova
4. ročník jednoduché tance

pěvecké dovednosti
hudební styly a žánry

7. ročník gotika, renesance
hudební skladatelé
duchovní a světská hudba
tance,balet
lidová  a etnická píseň

8. ročník baroko ,klasicismus impresionismus
hudební skladatelé
opera, arie recitativ
hudební nástroje

9. ročník hudební žánry
Osvobozené divadlo

Výtvarná výchova
1. ročník lidové zvyky a tradice, vyjádření v ploše i v

prostoru
2. ročník lidové zvyky i tradice, vyjádření v ploše i v

prostoru
3. ročník lidové zvyky a tradice, vyjádření v ploše a v

prostoru
6. ročník Interpretace vizuálního sdělení

Tělesná výchova
Pohybové hry

7. ročník Pohybové hry

Praktické činnosti
6. ročník Rostliny a jejich využití

Šití
8. ročník Oděvnictví

Šicí stroj

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Konverzace v německém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce

Cvičení z českého jazyka

Mediální výchova

Další cizí jazyk

Prvouka

Přírodověda

Vlastivěda

Dějepis

Občanská výchova

Zeměpis

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Tělesná výchova

Praktické činnosti

Šití

Pokrytí v projektu

Advent

Velikonoce

Olympijské dny

Integrace do výuky

Anglický jazyk
4. ročník odkud jsi
5. ročník pozdrav, poděkování
6. ročník tradice sousedních zemí
7. ročník reálie

práce s textem
8. ročník pozdrav
9. ročník rodina

žádost

Český jazyk a literatura
1. ročník mluvený projev

praktické čtení
2. ročník komunikace
3. ročník literární texty

význam slov
4. ročník literární žánry
5. ročník literární žánry
7. ročník Věta a souvětí
8. ročník Literární výchova

Jazykové příručky
9. ročník Literární výchova

Komunikační a slohová výchova
Jazyk

Cvičení z českého jazyka
7. ročník Interpretace a práce s textem

Literární útvary
Lexikologie

8. ročník Interpretace, práce s textem
Literární útvary
Lexikologie

9. ročník Interpretace, práce s textem
Literární útvary
Lexikologie

Konverzace v anglickém jazyce
7. ročník časopis

poděkování
rodina

8. ročník školní aktivity
popis dne
slovník

9. ročník mluvené slovo

Kulturní diference

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

formulář
různé texty

Konverzace v německém jazyce
Švýcarsko a Lichtensteinsko

Mediální výchova
8. ročník školní časopis

média
jazyk a jazyková komunikace

Prvouka
3. ročník lidé kolem nás

Vlastivěda
4. ročník Praha - hl.město
5. ročník Habsburkové

dávní Slované

Dějepis
6. ročník Antika

Úvod do učiva dějepisu
7. ročník Renesance a humanissmus

Zrod nové Evropy
8. ročník Osvícenství

Občanská výchova
6. ročník Evropa

Vlast
Naše škola
Domov

7. ročník Společenské chování
Zásady lidského soužití
Vztahy mezi lidmi
Kulturní život

8. ročník Vnitřní svět člověka
9. ročník Globalizace

Lidská práva

Zeměpis
6. ročník Česká republika
7. ročník Asie

Amerika
Austrálie
Afrika

8. ročník Evropa
9. ročník lidé na Zemi

Hudební výchova
2. ročník rytmus
7. ročník hudební skladatelé

gotika, renesance
tance,balet
duchovní a světská hudba
lidová  a etnická píseň

8. ročník hudební skladatelé
zpěv spirituálu, synkopy

9. ročník hudební žánry
Osvobozené divadlo

Výtvarná výchova
1. ročník lidové zvyky a tradice, vyjádření v ploše i v

prostoru
5. ročník Interpretace vizuálního sdělení
6. ročník Interpretace vizuálního sdělení

Vizuální vyjadřování
7. ročník Vizuální vyjadřování
8. ročník Interpretace díla

9. ročník Vnímání a interpretace
Vyjadřovací prostředky

Výtvarné činnosti
8. ročník Hračky, loutky.
9. ročník Loutky, divadlo

Tělesná výchova
6. ročník Pohybové hry
7. ročník Pohybové hry
8. ročník Pohybové hry
9. ročník Pohybové hry

Člověk a svět práce
2. ročník Příprava pokrmů
4. ročník Příprava pokrmů
5. ročník Příprava pokrmů

Šití
8. ročník Šicí stroj

Oděvnictví

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Konverzace v anglickém jazyce

Cvičení z českého jazyka

Mediální výchova

Prvouka

Vlastivěda

Dějepis

Občanská výchova

Zeměpis

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Šití

Pokrytí v projektu

Antika

Integrace do výuky

Anglický jazyk
4. ročník odkud jsi
5. ročník přátelé

pozdrav, poděkování
6. ročník rodinný život

tradice sousedních zemí
moje třída
konverzační dovednosti

Další cizí jazyk
7. ročník tematické okruhy

slovní zásoba

Anglický jazyk
rodina

Lidské vztahy
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

poděkování
8. ročník vztahy mezi sebou
9. ročník mezilidské vztahy

rodina

Český jazyk a literatura
1. ročník mluvený projev
2. ročník komunikace

velká písmena
3. ročník význam slov
6. ročník Literární výchova

Sloh, komunikace
Stavba věty

7. ročník Literární výchova
Komunikační a slohová výchova
Slovní zásoba
Pravopis
Tvarosloví

8. ročník Literární výchova
Komunikační a slohová výchova
Výstavba textu
Jazykové příručky
Jazyková výchova

9. ročník Literární výchova
Komunikační a slohová výchova
Jazyk

Cvičení z českého jazyka
7. ročník Interpretace a práce s textem

Literární útvary
8. ročník Interpretace, práce s textem

Literární útvary
9. ročník Interpretace, práce s textem

Literární útvary

Konverzace v německém jazyce
7. ročník práce s textem

SRN
seznámení a pozdravy

8. ročník Rakousko
9. ročník Švýcarsko a Lichtensteinsko

adresa

Mediální výchova
8. ročník školní časopis

média
jazyk a jazyková komunikace

Prvouka
1. ročník zásady bezpečného chování

lidské tělo
lidé kolem nás
obec, škola
domov

2. ročník bezpečné chování
pravidla siničního provozu
člověk
soužití lidí
mezilidské vztahy
lidé kolem nás
domov

3. ročník člověk a jeho zdraví
rozmanitosti přírody
lidé a čas

lidé kolem nás
domov

Přírodověda
5. ročník ochrana zdraví

zdravý životní styl
člověk součástí přírody

Vlastivěda
4. ročník cestovní ruch

Dějepis
6. ročník Starověk

Úvod do učiva dějepisu
7. ročník Renesance a humanissmus

Objevné cesty
Husitské války
Počátky českého státu
Velká Morava
Křesťanství a islám
Zrod nové Evropy

8. ročník 1. světová válka
Osvícenství
Habsburkové na českém trůnu

9. ročník Evropa a svět po roce 1945

Občanská výchova
6. ročník Evropa

Vlast
Naše škola
Domov

7. ročník Společenské chování
Zásady lidského soužití
Vztahy mezi lidmi
Kulturní život

8. ročník Vnitřní svět člověka
9. ročník Globalizace

Lidská práva

Přírodopis
8. ročník výchova ke zdraví

Zeměpis
6. ročník Česká republika

Hudební výchova
4. ročník hudební gramotnost

jednoduché tance
6. ročník  hudební žánry

dějiny hudby
poslech

7. ročník hudební skladatelé
gotika, renesance
tance,balet
duchovní a světská hudba
lidová  a etnická píseň

8. ročník baroko ,klasicismus impresionismus
hudební skladatelé
opera, arie recitativ
zpěv spirituálu, synkopy

9. ročník hudební žánry
Osvobozené divadlo

Výtvarná výchova
1. ročník výtvarné besedy

lidové zvyky a tradice, vyjádření v ploše i v
prostoru

Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové
SMILE verze 3.2.0 46



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

2. ročník lidové zvyky i tradice, vyjádření v ploše i v
prostoru
rozvoj pozorovacích schopností pomocí smyslů

3. ročník lidové zvyky a tradice, vyjádření v ploše a v
prostoru
rozvoj pozorovacích schopností

4. ročník Plošná a prostorová tvorba
5. ročník Vizuálně obrazné vyjádření
6. ročník Interpretace vizuálního sdělení

Zobrazení skutečnosti
7. ročník Interpretace vizuálního sdělení
8. ročník Interpretace díla

Rozvíjení smyslového vnímání
9. ročník Vnímání a interpretace

Vyjadřovací prostředky

Základy první pomoci
mimořádné události

Šití
8. ročník Oděvnictví

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Konverzace v německém jazyce

Cvičení z českého jazyka

Mediální výchova

Další cizí jazyk

Prvouka

Přírodověda

Vlastivěda

Dějepis

Občanská výchova

Zeměpis

Hudební výchova

Tělesná výchova

Šití

Pokrytí v projektu

Advent

Velikonoce

Strašidelné dny

Antika

Bezpečně do školy

Integrace do výuky

Anglický jazyk
5. ročník národy
7. ročník reálie

Etnický původ

slovesné časy
9. ročník rodina

Český jazyk a literatura
2. ročník výslovnost

velká písmena
3. ročník význam slov
7. ročník Literární výchova
8. ročník Literární výchova

Jazykové příručky
9. ročník Literární výchova

Konverzace v anglickém jazyce
7. ročník časopis

poděkování
rodina

8. ročník školní aktivity
popis dne
slovník

9. ročník mluvené slovo
formulář
různé texty

Konverzace v německém jazyce
7. ročník práce s textem

Mediální výchova
8. ročník školní časopis

média
jazyk a jazyková komunikace

Prvouka
1. ročník lidské tělo

lidé kolem nás
domov

2. ročník bezpečné chování
člověk
soužití lidí
mezilidské vztahy
lidé kolem nás

3. ročník člověk a jeho zdraví
lidé a čas
lidé kolem nás
domov

Vlastivěda
5. ročník I.světová válka

pravěk

Dějepis
6. ročník Antika

Starověk
Pravěk

7. ročník Objevné cesty
Husitské války
Počátky českého státu
Velká Morava
Křesťanství a islám
Zrod nové Evropy

8. ročník Revoluce 1848-1849
9. ročník Evropa a svět po roce 1945

2. světová válka

Občanská výchova
6. ročník Evropa

Vlast
Naše škola
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RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Domov
7. ročník Společenské chování

Zásady lidského soužití
Vztahy mezi lidmi
Kulturní život

8. ročník Vnitřní svět člověka
9. ročník Globalizace

Lidská práva

Zeměpis
6. ročník Česká republika
7. ročník Asie

Amerika
Austrálie
Afrika

8. ročník Evropa
9. ročník lidé na Zemi

Hudební výchova
4. ročník jednoduché tance
5. ročník vyjádření hudby
6. ročník  hudební žánry

dějiny hudby
rytmický doprovod

7. ročník hudební skladatelé
gotika, renesance
tance,balet
duchovní a světská hudba
instrumentální hudba
hudební nástroje
lidová  a etnická píseň

8. ročník hudební skladatelé
hudební nástroje
instrumentální hudba
zpěv spirituálu, synkopy

9. ročník hudební žánry
rytmus
Osvobozené divadlo

Výtvarná výchova
2. ročník lidové zvyky i tradice, vyjádření v ploše i v

prostoru
3. ročník lidové zvyky a tradice, vyjádření v ploše a v

prostoru
6. ročník Interpretace vizuálního sdělení

Zobrazení skutečnosti
7. ročník Interpretace vizuálního sdělení

Vizuální vyjadřování

Šití
8. ročník Šicí stroj

Oděvnictví

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Konverzace v německém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce

Mediální výchova

Prvouka

Vlastivěda

Dějepis

Občanská výchova

Zeměpis

Hudební výchova

Šití

Pokrytí v projektu

Advent

Integrace do výuky

Anglický jazyk
5. ročník tradice

sport, hry
6. ročník tradice sousedních zemí
8. ročník formulář

Český jazyk a literatura
6. ročník Sloh, komunikace

Stavba věty
8. ročník Jazykové příručky

Mediální výchova
školní časopis
média
jazyk a jazyková komunikace

Prvouka
1. ročník obec, škola

domov
2. ročník člověk

soužití lidí
mezilidské vztahy
lidé kolem nás

3. ročník člověk a jeho zdraví
lidé a čas
lidé kolem nás
domov

Přírodověda
5. ročník Vesmír

Dějepis
6. ročník Antika

Starověk
7. ročník Zrod nové Evropy
9. ročník Evropa a svět po roce 1945

Občanská výchova
6. ročník Evropa

Vlast
Naše škola
Domov

7. ročník Společenské chování
Zásady lidského soužití
Vztahy mezi lidmi
Kulturní život

8. ročník Vnitřní svět člověka
9. ročník Globalizace

Lidská práva

Zeměpis
6. ročník Česká republika

Multikulturalita
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

7. ročník Asie
Amerika
Austrálie

8. ročník Evropa
9. ročník lidé na Zemi

Hudební výchova
5. ročník vyjádření hudby
7. ročník hudební skladatelé

gotika, renesance
tance,balet
lidová  a etnická píseň

8. ročník hudební skladatelé
zpěv spirituálu, synkopy

9. ročník hudební žánry
Osvobozené divadlo

Výtvarná výchova
3. ročník lidové zvyky a tradice, vyjádření v ploše a v

prostoru
6. ročník Interpretace vizuálního sdělení
8. ročník Interpretace díla

Rozvíjení smyslového vnímání
9. ročník Vnímání a interpretace

Vyjadřovací prostředky

Šití
8. ročník Šicí stroj

Oděvnictví

Pokryto předmětem

Anglický jazyk

Mediální výchova

Prvouka

Přírodověda

Dějepis

Občanská výchova

Zeměpis

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Tělesná výchova

Šití

Pokrytí v projektu

Advent

Integrace do výuky

Anglický jazyk
9. ročník dotazník

Český jazyk a literatura
7. ročník Tvarosloví

Mediální výchova
8. ročník školní časopis

média

Princip sociálního smíru a solidarity

jazyk a jazyková komunikace

Prvouka
1. ročník zásady bezpečného chování

lidské tělo
lidé kolem nás

2. ročník bezpečné chování
člověk
soužití lidí
lidé kolem nás

3. ročník člověk a jeho zdraví
lidé a čas
lidé kolem nás

Dějepis
7. ročník Zrod nové Evropy

Občanská výchova
6. ročník Vlast

Naše škola
Domov

7. ročník Společenské chování
Zásady lidského soužití
Vztahy mezi lidmi
Kulturní život

8. ročník Vnitřní svět člověka
9. ročník Globalizace

Lidská práva

Hudební výchova
7. ročník hudební skladatelé

gotika, renesance
tance,balet
lidová  a etnická píseň

8. ročník hudební skladatelé
zpěv spirituálu, synkopy

9. ročník hudební žánry
Osvobozené divadlo

Šití
8. ročník Oděvnictví

Pokryto předmětem

Anglický jazyk

Mediální výchova

Prvouka

Dějepis

Občanská výchova

Hudební výchova

Tělesná výchova

Šití

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Integrace do výuky

Anglický jazyk
9. ročník péče o zdraví

Prvouka
3. ročník rozmanitosti přírody

krajina

Přírodověda
4. ročník ekosystémy
5. ročník živočichové

Přírodopis
6. ročník chování živočichů

rostliny a prostředí
vnější stavba rostlin
lišejníky
houby s plodnicemi
potravní vztahy
význam organismů
organismy a prostředí

7. ročník vztahy v ekosystému
živočišná společenstva
rostliny cizokrajných ekosystémů
mikroorganismy
třídění organismů

Zeměpis
6. ročník krajinná sféra
7. ročník Antarktida

Asie
Amerika
Austrálie
Afrika

8. ročník Evropa

Pokryto předmětem

Anglický jazyk

Prvouka

Přírodověda

Přírodopis

Zeměpis

Ekosystémy

Integrace do výuky

Anglický jazyk
3. ročník nakupujeme
8. ročník stravování
9. ročník péče o zdraví

Český jazyk a literatura
8. ročník Komunikační a slohová výchova

Jazyková výchova
9. ročník Literární výchova

Prvouka
1. ročník rostliny

domácí a hospodářská zvířata
roční období

Základní podmínky života

2. ročník rostliny a zvířata
3. ročník člověk a jeho zdraví

rozmanitosti přírody
krajina

Přírodověda
4. ročník chráněné druhy

ekosystémy
rovnováha  v přírodě
stěhovaví živočichové
domácí zvířata
stavba rostlin
rostliny plané a užitkové

Dějepis
6. ročník Starověk

Pravěk

Chemie
9. ročník chemické látky v praxi

deriváty uhlovodíků
paliva
uhlovodíky

Přírodopis
6. ročník ochrana životního prostředí

lišejníky
houby s plodnicemi
potravní vztahy
význam organismů
organismy a prostředí

7. ročník ochrana životního prostředí
vztahy v ekosystému
fyziologie rostlin

8. ročník výchova ke zdraví
životní styl
přírodní výběr, přizpůsobení organismů

9. ročník laboratorní práce
vývoj Země
horniny a nerosty
Země - vesmír, stavba
dědičnost a proměnlivost organismů
vznik a vývoj života

Zeměpis
6. ročník krajinná sféra

planeta Země
7. ročník Antarktida

Austrálie
Afrika

Chemická praktika
9. ročník Organická chemie

Anorganická chemie

Výtvarná výchova
4. ročník Interpretace vizuálního sdělení

Plošná a prostorová tvorba
6. ročník Interpretace vizuálního sdělení
8. ročník Interpretace díla

Rozvíjení smyslového vnímání
9. ročník Vyjadřovací prostředky

Výtvarné činnosti
7. ročník Keramika
8. ročník Keramika
9. ročník Keramika
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Tělesná výchova
6. ročník Prevence

Zdravotníorientace
Význam pohybu

7. ročník Zdravotní orientace
Význam pohybu

8. ročník Zdravotní orientace
Význam pohybu

9. ročník Zdravotní orientace
Význam pohybu

Základy první pomoci
Obtíže nervové soustavy
Rány a krvácení
mimořádné události

Člověk a svět práce
2. ročník Pěstitelské práce
3. ročník Pěstitelské práce
4. ročník Pěstitelské práce
5. ročník Příprava pokrmů

Pěstitelské práce

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Prvouka

Přírodověda

Dějepis

Chemie

Přírodopis

Zeměpis

Chemická praktika

Výtvarné činnosti

Člověk a svět práce

Integrace do výuky

Anglický jazyk
7. ročník zájmová činnost
9. ročník péče o zdraví

Český jazyk a literatura
6. ročník Literární výchova

Stavba věty
7. ročník Literární výchova

Komunikační a slohová výchova
Slovní zásoba
Pravopis

8. ročník Výstavba textu

Cvičení z českého jazyka
7. ročník Interpretace a práce s textem

Literární útvary
8. ročník Interpretace, práce s textem

Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

Literární útvary
9. ročník Interpretace, práce s textem

Literární útvary

Mediální výchova
8. ročník média

Prvouka
1. ročník zásady bezpečného chování
3. ročník rozmanitosti přírody

krajina

Vlastivěda
4. ročník Praha - hl.město

cestovní ruch

Občanská výchova
6. ročník Vlast

Fyzika
8. ročník Počasí kolem nás

El. proud
Pístové spalovací motory

9. ročník Co nám fyzika dala
Jaderná energie
Elektromagnetické záření
Střídavý proud

Chemie
chemické látky v praxi
hořlaviny
chemický průmysl

Přírodopis
6. ročník ochrana životního prostředí
7. ročník ochrana životního prostředí

chování živočichů
rozšíření a ochrana živočichů
živočišná společenstva
vývin a systém živočichů
rostliny cizokrajných ekosystémů
fyziologie rostlin
hospodářsky významné rostliny

9. ročník globální problémy
klima a život
půda
horniny a nerosty

Zeměpis
6. ročník regiony ČR

krajinná sféra
7. ročník Antarktida

Asie
Amerika
Austrálie
Afrika

8. ročník střední Evropa
Evropa

9. ročník krajina a životní prostředí
světové hodspodářství

Ekologická praktika
odpady
ozón
kyselé deště
bioindikátory

Chemická praktika
Dělící metody

 51
Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové

SMILE verze 3.2.0



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Organická chemie
Anorganická chemie
Laboratoř

Výtvarná výchova
4. ročník Vizuálně obrazné vyjádření
5. ročník Plošná a prostorová tvorba
6. ročník Interpretace vizuálního sdělení

Zobrazení skutečnosti
Vizuální vyjadřování

7. ročník Interpretace vizuálního sdělení
Vizuální vyjadřování

8. ročník Interpretace díla
Rozvíjení smyslového vnímání

9. ročník Vnímání a interpretace
Vyjadřovací prostředky

Výtvarné činnosti
7. ročník Keramika

Textil
Papír
Sklo

8. ročník Textil
Papír

9. ročník Loutky, divadlo
Textil
Papír

Tělesná výchova
6. ročník Zdravotníorientace
7. ročník Zdravotní orientace
8. ročník Zdravotní orientace
9. ročník Zdravotní orientace

Člověk a svět práce
2. ročník Pěstitelské práce
3. ročník Pěstitelské práce
4. ročník Pěstitelské práce

Konstrukční činnosti
Práce s drobným materiálem

5. ročník Pěstitelské práce
Konstrukční činnosti
Práce s drobným materiálem

Technické práce
8. ročník práce v souvislostech

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Cvičení z českého jazyka

Mediální výchova

Prvouka

Vlastivěda

Občanská výchova

Fyzika

Chemie

Přírodopis

Zeměpis

Ekologická praktika

Chemická praktika

Výtvarné činnosti

Člověk a svět práce

Technické práce

Pokrytí v projektu

Antika

Integrace do výuky

Anglický jazyk
9. ročník péče o zdraví

Český jazyk a literatura
6. ročník Literární výchova

Sloh, komunikace
Stavba věty
Poučení o jazyce

7. ročník Věta a souvětí
Tvarosloví

8. ročník Literární výchova
Jazykové příručky

9. ročník Komunikační a slohová výchova
Jazyk

Konverzace v německém jazyce
zvířata

Mediální výchova
8. ročník média

jazyk a jazyková komunikace

Prvouka
1. ročník rostliny

domácí a hospodářská zvířata
zásady bezpečného chování
roční období
domov

2. ročník člověk
rostliny a zvířata
domov

3. ročník člověk a jeho zdraví
rozmanitosti přírody
krajina
domov

Přírodověda
4. ročník Zoo a botanická zahrada

chráněné druhy
rovnováha  v přírodě
volně žijící živočichové
byliny-dřeviny
houby

5. ročník živočichové
rostliny
život na Zemi

Vlastivěda
4. ročník Praha - hl.město

cestovní ruch
5. ročník Návrat k demokracii

Vztah člověka k prostředí
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Přemyslovci

Dějepis
6. ročník Úvod do učiva dějepisu
9. ročník Evropa a svět po roce 1945

2. světová válka

Občanská výchova
8. ročník Výroba, obchod, služby

Fyzika
Počasí kolem nás
El. proud
Pístové spalovací motory

9. ročník Co nám fyzika dala
Jaderná energie
Elektromagnetické záření
Střídavý proud

Chemie
chemické látky v praxi

Přírodopis
6. ročník ochrana životního prostředí
7. ročník ochrana životního prostředí

rozšíření a ochrana živočichů
živočišná společenstva
rostliny cizokrajných ekosystémů

9. ročník laboratorní práce
globální problémy

Zeměpis
6. ročník regiony ČR

krajinná sféra
7. ročník Antarktida

Asie
Amerika
Austrálie
Afrika

8. ročník střední Evropa
9. ročník krajina a životní prostředí

světové hodspodářství

Ekologická praktika
odpady
ozón
kyselé deště
bioindikátory

Chemická praktika
Organická chemie
Anorganická chemie

Hudební výchova
6. ročník  hudební žánry

dějiny hudby

Výtvarná výchova
1. ročník rozvoj pozorovacích schopností pomocí smyslů
2. ročník lidové zvyky i tradice, vyjádření v ploše i v

prostoru
rozvoj pozorovacích schopností pomocí smyslů
malba, grafika, modelování, rytmus ve Vv
linie, barva, plastické materiály

3. ročník lidové zvyky a tradice, vyjádření v ploše a v
prostoru
rozvoj pozorovacích schopností
malba, grafika, modelování, rytmus ve Vv

5. ročník Interpretace vizuálního sdělení

Vizuálně obrazné vyjádření
6. ročník Interpretace vizuálního sdělení

Zobrazení skutečnosti
Vizuální vyjadřování

7. ročník Interpretace vizuálního sdělení
9. ročník Vnímání a interpretace

Výtvarné činnosti
8. ročník Hračky, loutky.

Keramika
Sklo

9. ročník Keramika
Sklo

Tělesná výchova
4. ročník turistika
5. ročník turistika a pohyb v přírodě

Člověk a svět práce
4. ročník Příprava pokrmů
5. ročník Příprava pokrmů

Práce s drobným materiálem

Praktické činnosti
6. ročník Rostliny a jejich využití

Pěstitelství
Chov domácího zvířectva

7. ročník informace a duševní vlastnictví
textový, tabulkový a prezentační editor
věrohodnost informací

Pěstitelské práce
péče o prostředí
péče o dřeviny
výsadba dřevin
zeleň v obci

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Konverzace v německém jazyce

Mediální výchova

Prvouka

Přírodověda

Vlastivěda

Dějepis

Občanská výchova

Fyzika

Chemie

Přírodopis

Zeměpis

Ekologická praktika

Chemická praktika

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Tělesná výchova

Praktické činnosti
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Pěstitelské práce

Pokrytí v projektu

Den Země

Integrace do výuky

Anglický jazyk
8. ročník práce s časopisem
9. ročník internet

Český jazyk a literatura
4. ročník literární žánry
6. ročník Literární výchova

Sloh, komunikace
Stavba věty
Pravopis
Poučení o jazyce

7. ročník Literární výchova
Komunikační a slohová výchova
Tvarosloví

8. ročník Literární výchova
Komunikační a slohová výchova
Výstavba textu
Jazykové příručky
Jazyková výchova

9. ročník Literární výchova
Komunikační a slohová výchova
Jazyk

Cvičení z českého jazyka
7. ročník Interpretace a práce s textem

Literární útvary
Lexikologie

8. ročník Interpretace, práce s textem
Literární útvary
Lexikologie

9. ročník Interpretace, práce s textem
Literární útvary
Lexikologie

Konverzace v anglickém jazyce
7. ročník časopis

poděkování
rodina

8. ročník školní aktivity
popis dne
slovník

9. ročník mluvené slovo
formulář
různé texty

Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Mediální výchova
8. ročník média

jazyk a jazyková komunikace

Matematika
2. ročník slovní úlohy

Občanská výchova
7. ročník Společenské chování

Kulturní život
8. ročník Principy tržního hospodářství
9. ročník Globalizace

Zeměpis
kartografie a topografie

Hudební výchova
6. ročník  hudební žánry

dějiny hudby

Výtvarná výchova
Interpretace vizuálního sdělení

8. ročník Rozvíjení smyslového vnímání

Tělesná výchova
7. ročník Komunikace
8. ročník Komunikace
9. ročník Organizace

Komunikace

Svět práce
podnikání
možnosti vzdělávání

Šití
8. ročník Šicí stroj

Oděvnictví

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Konverzace v anglickém jazyce

Cvičení z českého jazyka

Mediální výchova

Občanská výchova

Zeměpis

Hudební výchova

Svět práce

Šití

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
6. ročník Sloh, komunikace

Stavba věty
7. ročník Literární výchova

Komunikační a slohová výchova
8. ročník Literární výchova

Komunikační a slohová výchova

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality

Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové
SMILE verze 3.2.0 54



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Jazykové příručky
9. ročník Literární výchova

Komunikační a slohová výchova
Jazyk

Cvičení z českého jazyka
7. ročník Interpretace a práce s textem

Literární útvary
Lexikologie

8. ročník Interpretace, práce s textem
Literární útvary
Lexikologie

9. ročník Interpretace, práce s textem
Literární útvary
Lexikologie

Konverzace v anglickém jazyce
7. ročník časopis

poděkování
rodina

8. ročník školní aktivity
popis dne
slovník

9. ročník mluvené slovo
formulář
různé texty

Mediální výchova
8. ročník média

jazyk a jazyková komunikace

Občanská výchova
6. ročník Kraj
8. ročník Peníze
9. ročník Globalizace

Zeměpis
kartografie a topografie

Výtvarná výchova
2. ročník výtvarné besedy
3. ročník výtvarné besedy
6. ročník Interpretace vizuálního sdělení
7. ročník Interpretace vizuálního sdělení

Vizuální vyjadřování
8. ročník Interpretace díla

Tělesná výchova
Komunikace

9. ročník Komunikace

Svět práce
podnikání

Šití
8. ročník Šicí stroj

Oděvnictví

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Konverzace v anglickém jazyce

Cvičení z českého jazyka

Mediální výchova

Občanská výchova

Zeměpis

Svět práce

Šití

Integrace do výuky

Anglický jazyk
5. ročník dopis z prázdnin
8. ročník práce s časopisem

Český jazyk a literatura
6. ročník Stavba věty

Sloh, komunikace
7. ročník Tvarosloví

Komunikační a slohová výchova
8. ročník Komunikační a slohová výchova

Jazyková výchova
Výstavba textu

9. ročník Komunikační a slohová výchova
Literární výchova
Jazyk

Cvičení z českého jazyka
7. ročník Literární útvary

Interpretace a práce s textem
8. ročník Literární útvary

Interpretace, práce s textem
9. ročník Literární útvary

Interpretace, práce s textem

Mediální výchova
8. ročník jazyk a jazyková komunikace

média

Matematika
7. ročník Celá čísla

Výtvarná výchova
6. ročník Interpretace vizuálního sdělení
8. ročník Interpretace díla
9. ročník Vyjadřovací prostředky

Tělesná výchova
7. ročník Organizace
8. ročník Organizace
9. ročník Organizace

Svět práce
zaměstnání

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Cvičení z českého jazyka

Mediální výchova

Svět práce

Stavba mediálních sdělení

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
6. ročník Literární výchova

Sloh, komunikace

Vnímání autora mediálních sdělení
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Charakteristika ŠVP

7. ročník Slovní zásoba
8. ročník Literární výchova

Cvičení z českého jazyka
7. ročník Interpretace a práce s textem

Literární útvary
8. ročník Interpretace, práce s textem

Literární útvary
9. ročník Interpretace, práce s textem

Literární útvary

Konverzace v anglickém jazyce
7. ročník časopis

poděkování
rodina

8. ročník školní aktivity
popis dne
slovník

9. ročník mluvené slovo
formulář
různé texty

Mediální výchova
8. ročník média

jazyk a jazyková komunikace

Matematika
2. ročník slovní úlohy

Občanská výchova
6. ročník Kraj
7. ročník Kulturní život
9. ročník Globalizace

Výtvarná výchova
3. ročník výtvarné besedy
4. ročník Interpretace vizuálního sdělení
5. ročník Interpretace vizuálního sdělení
6. ročník Interpretace vizuálního sdělení

Vizuální vyjadřování
8. ročník Interpretace díla

Rozvíjení smyslového vnímání
9. ročník Vnímání a interpretace

Vyjadřovací prostředky

Tělesná výchova
6. ročník Organizace

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Konverzace v anglickém jazyce

Cvičení z českého jazyka

Mediální výchova

Občanská výchova

Integrace do výuky

Anglický jazyk
7. ročník zájmová činnost

společenské chování

Český jazyk a literatura
6. ročník Sloh, komunikace

Fungování a vliv médií ve společnosti

7. ročník Pravopis

Cvičení z českého jazyka
Interpretace a práce s textem

8. ročník Interpretace, práce s textem
Literární útvary

9. ročník Interpretace, práce s textem
Literární útvary

Konverzace v anglickém jazyce
7. ročník časopis

poděkování
rodina

8. ročník školní aktivity
popis dne
slovník

9. ročník mluvené slovo
formulář
různé texty

Mediální výchova
8. ročník média

jazyk a jazyková komunikace

Občanská výchova
7. ročník Společenské chování

Kulturní život
8. ročník Principy tržního hospodářství

Peníze
9. ročník Globalizace

Výtvarná výchova
6. ročník Zobrazení skutečnosti
9. ročník Vyjadřovací prostředky

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Konverzace v anglickém jazyce

Cvičení z českého jazyka

Mediální výchova

Občanská výchova

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
1. ročník technika psaní

práce s textem
6. ročník Pravopis

Sloh, komunikace
7. ročník Věta a souvětí

Komunikační a slohová výchova
Tvarosloví
Pravopis

8. ročník Komunikační a slohová výchova

Cvičení z českého jazyka
7. ročník Interpretace a práce s textem
8. ročník Interpretace, práce s textem
9. ročník Interpretace, práce s textem

Tvorba mediálního sdělení
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Charakteristika ŠVP

Mediální výchova
8. ročník jazyk a jazyková komunikace

média

Matematika
7. ročník Procenta

Přírodopis
laboratorní práce

Výtvarná výchova
6. ročník Zobrazení skutečnosti

Interpretace vizuálního sdělení
7. ročník Vizuální vyjadřování

Interpretace vizuálního sdělení
8. ročník Rozvíjení smyslového vnímání

Interpretace díla
9. ročník Vyjadřovací prostředky

Vnímání a interpretace

Tělesná výchova
Organizace

Šití
8. ročník Oděvnictví

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Cvičení z českého jazyka

Mediální výchova

Šití

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
1. ročník práce s textem
3. ročník věta a souvětí

literární texty
6. ročník Sloh, komunikace

Pravopis
8. ročník Komunikační a slohová výchova
9. ročník Komunikační a slohová výchova

Literární výchova

Cvičení z českého jazyka
7. ročník Interpretace a práce s textem
8. ročník Interpretace, práce s textem
9. ročník Interpretace, práce s textem

Mediální výchova
8. ročník média

jazyk a jazyková komunikace

Matematika
1. ročník zápis čísel do 20
2. ročník slovní úlohy
3. ročník rovinné útvary
4. ročník slovní úlohy
7. ročník Procenta

Racionální čísla
Přímá a nepřímá úměrnost
Celá čísla
Zlomky

Práce v realizačním týmu

8. ročník Výrazy
Pythagorova věta

9. ročník Nestandardní úlohy

Cvičení z matematiky
7. ročník Procenta

Rovinné útvary
Racionální čísla

8. ročník Lineární rovnice
Mocniny a odmocniny
Výrazy

9. ročník Funkce
Číselné a logické řady
Prostorové útvary

Přírodopis
7. ročník praktické poznávání
8. ročník laboratorní  práce

Botanická praktika
7. ročník Práce s odbornou literaturou

Výtvarná výchova
6. ročník Interpretace vizuálního sdělení

Tělesná výchova
Organizace

7. ročník Organizace
8. ročník Organizace
9. ročník Organizace

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Cvičení z českého jazyka

Mediální výchova

Matematika

Cvičení z matematiky

Botanická praktika

Výtvarná výchova

Pokrytí v projektu

Matematické pohádky

Antika
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP
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Charakteristika školy

3 Charakteristika školy
Název školy Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové

Adresa Jiráskova 206, Smiřice, 503 03

Otevřená škola - ŠVP pro základní vzděláváníNázev ŠVP

od 1.9.2016Platnost Základní vzděláníDosažené vzdělání

Délka studia v letech: 9Název RVP RVP ZV Základní vzdělávání

3.1.1 Úplnost a velikost školy

Základní škola Smiřice byla založena v roce 1895. Postupně procházela rekonstrukcemi a přístavbami. Je úplnou

základní školou, která poskytuje základní vzdělání dětem ve věku od šesti do patnácti let. Kapacita školy je

stanovena na 670 žáků. Navštěvují ji děti nejen ze Smiřic, ale i přilehlých obcí. Součástí školy je školní družina

a školní jídelna

3.1.2 Umístění školy

Škola je umístěna v Jiráskově ulici. Průjezd ulicí je zpomalen dvěma retardéry, což pozitivně přispívá

k bezpečnosti žáků.

3.1.3 Pedagogičtí pracovníci

Ve škole pracuje stabilní pedagogický sbor. Z hlediska věkového složení převažují pracovníci středního věku.

3.1.4 Dlouhodobé projekty

Škola zařazuje do výuky na prvním i druhém stupni krátkodobé i dlouhodobé projekty. Některé z nich jsou již

tradiční. Více v kapitole 6 - Projekty.

 59
Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové

SMILE verze 3.2.0



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

Učební plán

4 Učební plán
Název školy Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové

Adresa Jiráskova 206, Smiřice, 503 03

Otevřená škola - ŠVP pro základní vzděláváníNázev ŠVP

od 1.9.2016Platnost Základní vzděláníDosažené vzdělání

Délka studia v letech: 9Název RVP RVP ZV Základní vzdělávání

Učební plán ročníkový
1. stupeň
Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

Anglický jazyk - - 3 3 3 9

Český jazyk a literatura 9 10 9 8 7 43

Matematika 4 5 5 5 5 24

Informatika - - - - 1 1

Prvouka 2 2 2 - - 6

Přírodověda - - - 2 2 4

Vlastivěda - - - 2 2 4

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10

Člověk a svět práce 1 1 1 1 1 5

Celkem základní dotace

Celkem disponibilní dotace

Celkem v ročníku

18

2

20

19

3

22

21

3

24

23

3

26

23

3

26

104

14

118
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Učební plán

2. stupeň
Povinné předměty 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Další cizí jazyk - 2 2 2 6

Anglický jazyk 3 3 3 3 12

Český jazyk a literatura 4 4 4 4 16

Matematika 5 4 4 4 17

Informatika 1 1 - - 2

Dějepis 2 2 2 2 8

Občanská výchova 2 1 1 2 6

Fyzika 2 2 2 1 7

Chemie - - 2 2 4

Přírodopis 2 2 3 2 9

Zeměpis 2 2 1 1 6

Hudební výchova 1 1 1 1 4

Výtvarná výchova 2 2 1 1 6

Tělesná výchova 2 2 2 2 8

Praktické činnosti 1 1 - - 2

Svět práce - - 1 1 2

Vp 7 - B - 1 - - 1

VP 8 - A - - 1 - 1

Vp 9 - A - - - 1 1

Vp 9 - B - - - 1 1

Vp 7 - A - 1 - - 1

Vp 8 - B - - 1 - 1

Vp 9 - C - - - 2 2

Celkem základní dotace

Celkem disponibilní dotace

Celkem v ročníku

26

3

29

25

6

31

25

6

31

23

9

32

99

24

123
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Učební plán

Disponibilní dotace

Celková dotace

RVP ŠVP

Jazyk a jazyková komunikace

Anglický jazykCizí jazyk

Další cizí jazykDalší cizí jazyk

Český jazyk a literaturaČeský jazyk a literatura

52 34 86

9 12 21

0 6 6

43 16 59

Matematika a její aplikace

MatematikaMatematika

24 17 41

24 17 41

Informační a komunikační technologie

InformatikaInformační a komunikační
technologie

1 1 2

1 1 2

Člověk a jeho svět

PrvoukaČlověk a jeho svět

6 0 6

6 0 6

Člověk a společnost

DějepisDějepis

Občanská výchovaVýchova k občanství

0 14 14

0 8 8

0 6 6

Člověk a příroda

ChemieChemie

FyzikaFyzika

PřírodopisPřírodopis

ZeměpisZeměpis

0 26 26

0 4 4

0 7 7

0 9 9

0 6 6

Umění a kultura

Hudební výchovaHudební výchova

Výtvarná výchovaVýtvarná výchova

12 10 22

5 4 9

7 6 13

Člověk a zdraví

Tělesná výchovaTělesná výchova

10 8 18

10 8 18

Člověk a svět práce

Praktické činnostiČlověk a svět práce

Svět práceČlověk a svět práce

Člověk a svět práceČlověk a svět práce

5 4 9

0 2 2

0 2 2

5 0 5

Volitelné předměty

VP 8 - A

Vp 7 - A

Vp 7 - B

Vp 8 - B

Vp 9 - A

Vp 9 - B

Vp 9 - C

0 8 8

0 1 1

0 1 1

0 1 1

0 1 1

0 1 1

0 1 1

0 2 2

12 23 35

Celkový učební plán

98 99 197

Volitelné předměty
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7. ročník

Konverzace v německém jazyce 1

Konverzace v anglickém jazyce 1

Cvičení z českého jazyka 1

Cvičení z matematiky 1

Psaní na klávesnici 1

Vp 7 - A

Botanická praktika 1

Výtvarné činnosti 1

Sportovní a pohybové hry 1

Vaření 1

Pěstitelské práce 1

Vp 7 - B

8. ročník

Zoologická praktika 1

Výtvarné činnosti 1

Sportovní a pohybové hry 1

Šití 1

Technické práce 1

Vp 8 - B

Konverzace v německém jazyce 1

Konverzace v anglickém jazyce 1

Cvičení z českého jazyka 1

Mediální výchova 1

Cvičení z matematiky 1

Počítačová grafika 1

Psaní na klávesnici 1

Regionální výchova 1

VP 8 - A

9. ročník

Konverzace v německém jazyce 1

Konverzace v anglickém jazyce 1

Cvičení z českého jazyka 1

Cvičení z matematiky 1

Psaní na klávesnici 1

Vp 9 - A
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Učební plán

Počítačová vizualizace 2

Ekologická praktika 2

Chemická praktika 2

Výtvarné činnosti 2

Pěstitelské práce 2

Vp 9 - C

Základy rýsování 1

Sportovní a pohybové hry 1

Základy první pomoci 1

Vp 9 - B

Přehled využití týdnů
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

Výuka dle rozpisu učiva 40 40 40 40 40

null Celkem: 4040 4040 4040 4040 4040

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Výuka dle rozpisu učiva 40 40 40 40

null Celkem: 4040 4040 4040 4040

Poznámky k učebnímu plánu

Ve výuce cizích jazyků nabízí učební plán výuku prvního cizího jazyka – anglický jazyk - od třetí třídy a dalšího

cizího jazyka – německý jazyk - jako povinný předmět od sedmé třídy. Od 7.ročníku je výuka rozšířena

o volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce a Konverzace v německém jazyce.

Ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie je předmět Informatika povinně vyučován v 5.

a 6.ročníku. Aplikace dovedností z předmětu využívají žáci i v ostatních předmětech k práci s výukovými

programy a mohou je rozšiřovat ve volitelných předmětech.

Obor výchova ke zdraví se nevyučuje jako samostatný předmět, obsah je rozdělen mezi občanskou výchovu v 6.

a 9.ročníku a přírodopis v 8.ročníku.

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce dělíme na oddíly Praktické činnosti (pro 6. a 7.ročník) a Volba povolání

(pro 8. a 9.ročník).

Volitelné předměty jsou v ŠVP koncipovány jako aktuální vzdělávací nabídka reagující na aktuální vzdělávací

požadavky žáků a na aktuální vzdělávací podmínky a možnosti školy. Škola v učebních plánech pro daný školní

rok uvede které volitelné předměty, ve kterých ročnících a v jaké týdenní hodinové dotaci nabízí. Žáci jsou

povinni (v závazném počtu hodin pro daný ročník) vybrat si z uvedené nabídky.

Výstupy a učivo volitelných předmětů vychází z učebních osnov jednotlivých předmětů. Očekávané výstupy jsou

rozpracovány v tematických plánech. Upevňují a prohlubují učivo, umožňují specializaci žáka.

Vzdělávací oblast: Volitelný předmět

Jazyk a jazyková komunikace: Cvičení z českého jazyka, Konverzace v anglickém jazyce, Konverzace

v německém jazyce, Mediální výchova

Matematika a její aplikace: Cvičení z matematiky
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Učební plán

Informační a komunikační technologie: Volitelná informatika, Využití internetu, Počítačová grafika, Psaní na

klávesnici

Člověk a společnost: Mikroregion

Člověk a příroda: Botanická praktika, Zoologická praktika, Ekologická praktika

Umění a kultura: Keramika

Člověk a zdraví: Sportovní a pohybové hry

Člověk a svět práce: Vaření, Šití, Pěstitelské práce, Technické práce

Jako součást výchovně vzdělávací činnosti školy byly dlouhodobě do učebních plánů zařazeny tyto školní akce :

Plavecký výcvik, Škola v přírodě, Lyžařský výcvikový zájezd, Zahraniční poznávací zájezd, Ochrana člověka za

mimořádných situací.

Za součást učebního plánu jsou považovány i všechny ostatní výchovně vzdělávací, kulturní, sportovní akce,

které jsou aktuálně zařazeny do ročních (měsíčních) plánů školy. Patří sem i účast ve státních a mezinárodních

projektech, účast ve sportovních a předmětových soutěžích a veškeré aktivity organizované školou.
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Učební osnovy

5 Učební osnovy
Název školy Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové

Adresa Jiráskova 206, Smiřice, 503 03

Otevřená škola - ŠVP pro základní vzděláváníNázev ŠVP

od 1.9.2016Platnost Základní vzděláníDosažené vzdělání

Délka studia v letech: 9Název RVP RVP ZV Základní vzdělávání

Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré

jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti absolventa

základního vzdělávání. Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje

komunikačních kompetencí,  vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní správně vnímat

různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat a prosazovat výsledky svého

poznávání.

Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk

a Další cizí jazyk. Kultivace jazykových dovedností a jejich využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích

oblastí.

Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové

vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Užívání češtiny

jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě umožňuje žákům poznat a pochopit společensko-

kulturní vývoj lidské společnosti. Při realizaci daného vzdělávacího oboru se vytvářejí předpoklady k efektivní

mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli v

různých komunikačních situacích, a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama.

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro přehlednost je

rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se

však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná.

V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním,

kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího

se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah.  Žáci se učí výstižně formulovat a

sdělovat své myšlenky, prožitky a pocity, rozumět různým typům textů, jež se vztahují k nejrůznějším situacím

ve škole i mimo ni, analyzovat je a kriticky posoudit jejo obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat  také

formální stránku textů a jejich výstavbu.

 

V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého

jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému

myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji

potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např.

dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k

zobecnění. Český jazyk se pak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem  získávání většiny informací, ale i

předmětem poznávání.

V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické

znaky, postihovat umělecké záměry autora i formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat

literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé

recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které

mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život.

Verbální i neverbální komunikace se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím Dramatické výchovy, zařazené v

RVP ZV jako doplňující vzdělávací obor.

Cizí jazyk a Další cizí jazyk přispívají k chápání a objevování skutečnosti, které přesahují oblast zkušeností

zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v

rámci integrované Evropy a světa.

Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak v

jejich osobních životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve

5.1  Jazyk a jazyková komunikace

Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové
SMILE verze 3.2.0 66



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Další cizí jazyk
Učební osnovy

způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného

mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech.

Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Společného evropského

refeerenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání cizího jazyka. Vzdělávání v Cizím jazyce

předpokládá dosažení úrovně A2, vzdělávání v Dalším cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A1 (podle

Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

Úspěšnost jazykového vzdělávání jako celku je závisla nejen na výsledcích vzdělávání v jazyce mateřském a v

cizích jazycích, ale závisí i na tom, do jaké míry se jazyková kultura žáků stane předmětem zájmu i všech

ostatních oblastí základního vzdělávání.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:

- pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa a  důležitého sjednocujícího činitele

národního společenství

- pochopení jazyka a jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání

- rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako  zdroje pro rozvoj osobního i kulturního

bohatství

- rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti

- vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho

potřeb i prožitků a ke sdělování názorů

- zvládnutí  pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku

v rámci interkulturní komunikace

- samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s

texty různého zaměření

- získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe

sama

- individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního

vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a

estetického vnímání

V tomto období je důraz kladen na ústní komunikaci a vytváření základu (zejména ve fonetice a syntaxi) pro

další osvojování jazyka. Rovněž je cílem rozvoj jazykového povědomí ve vztahu k mateřskému a případně

dalším jazykům.

Společný evropský referenční rámec pro jazyky vymezuje kompetence komunikativní (lingvistické,

sociolingvistické, pragmatické) a všeobecné (předpokládající znalost sociokulturního prostředí a reálií zemí, ve

kterých se studovaným jazykem hovoří) jako cílové kompetence jazykové výuky.

Úroveň A2: Žák - rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho

bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a

zaměstnání). Komunikuje prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou

výměnu informací o známých a běžných skutečnostech.Popíše jednoduchým způsobem  svou vlastní rodinu,

bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho nejnaléhavějších potřeb.

Úroveň A1: Žák -  rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět

konkrétním potřebám, a  tyto výrazy a fráze používá. Představí sebe a ostatní a klade jednoduché otázky týkající

se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné

otázky odpovídá. Jednoduchým způsobem se domluví, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu pomoci.

5.1.1  Další cizí jazyk

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník
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5.1.1  Další cizí jazyk
Učební osnovy

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

0+2 0+2 0+2

Charakteristika předmětu
Cizí jazyk a Další cizí jazyk přispívají 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.

Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a připívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak

v jejich osobním životě, tzak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti

ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice.

Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro

spolupráci škol na mezinárodních projektech.

Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí se Společného evropského

referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání cizího jazyka. Vzděklávání v Cizím jazyce

směřuje k dosažené úrovně A2, vzdělávání v Dalším cizím jazyce směřuje k dosažení úrovně A1 ( podle

Společného evropského referenčního rámci pro jazyky).

Úspěšnost jazykového vzdělávání jako celku je závislá nejen na výsledcích vzdělávání v jazyce mateřském a v

cizích jazycích, ale závisí i na tom, do jaké míry se jazyková kultura žáků stane předmětem zájmu i všech

ostatních oblastí základního vzdělávání.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Kompetence k učení

samostatné získávání informací z různých zdrojů (slovníky, časopisy, internet)

zvládnutí práce s texty různého zaměření

Kompetence k řešení problémů

zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace, pozitivní vztah k jazyku v rámci interkulturní komunikace

Kompetence komunikativní

rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku, jeho chápání jako potencionálního zdroje pro rozvoj osobního i kultturního

bohatství

Komtepence sociální a personální

individuální prožívání a sdílení čtenářských zážitků, pozitivní vztah k dovednosti hovořit cizím jazykem

získávání sebedůvěry při kultivovaném projevu jako prostředku prosazování sebe sama

Kompetence občanské

chápání jazyka jako jevu, který odráží historický a kulturní vývoj národa

důležitý nástroj celoživotního vzdělávání

Kompetence pracovní

dokázat pracovat s učebnicí, slovníkem a dalšími cizojazyčními materiály jako se zdrojem poznání

 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Průřezová témata pokrývaná předmětem
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5.1.1  Další cizí jazyk
Učební osnovy

Poznávání lidí

Tématické okruhy

Mezilidské vztahy

Komunikace

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

Tématické okruhy

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

Tématické okruhy

7. ročník
0+2 týdně, P
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5.1.1  Další cizí jazyk
Učební osnovy

7. ročník

1. zvuková a grafická podoba
Očekávané výstupy

žák:

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny
pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu
rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – slovní zásoba v komunikačních
situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem -
tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas, povolání,
lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní
prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v
týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných
jazykových oblastí - mluvnice – základní gramatické struktury a
typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění)

MINIMÁLNÍ:
je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka
rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování
rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických
okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální
oporu)
rozumí otázkám, které se týkají základních osobních údajů
(zejména jména a věku)
rozumí jednoduchým pokynům učitele

poslech s porozuměním•

vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – slovní zásoba v komunikačních
situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem -
tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas, povolání,
lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní
prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v
týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných
jazykových oblastí - mluvnice – základní gramatické struktury a
typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění)

MINIMÁLNÍ:
reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho
osoby

psaní•

Učivo
fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi
zvukovou a grafickou podobou slov

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova

7. ročník
hlasová hygiena
vokální projev

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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5.1.1  Další cizí jazyk
Učební osnovy

7. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
poslech s porozuměním•
psaní•
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5.1.1  Další cizí jazyk
Učební osnovy

7. ročník

2. slovní zásoba
Očekávané výstupy

žák:

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny
pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu
rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – slovní zásoba v komunikačních
situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem -
tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas, povolání,
lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní
prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v
týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných
jazykových oblastí - mluvnice – základní gramatické struktury a
typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění)

MINIMÁLNÍ:
je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka
rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování
rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických
okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální
oporu)
rozumí otázkám, které se týkají základních osobních údajů
(zejména jména a věku)
rozumí jednoduchým pokynům učitele

poslech s porozuměním•

zapojí se do jednoduchých rozhovorů
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných
témat
 zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – slovní zásoba v komunikačních
situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem -
tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas, povolání,
lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní
prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v
týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných
jazykových oblastí - mluvnice – základní gramatické struktury a
typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění)

MINIMÁLNÍ:
pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a nesouhlas
sdělí své jméno a věk

mluvení•

rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům
rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k
dispozici vizuální oporu, a vyhledává v něm požadovanou
informaci
- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – slovní zásoba v komunikačních
situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem -
tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas, povolání,
lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní
prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v
týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných
jazykových oblastí - mluvnice – základní gramatické struktury a
typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění)

čtení s porozuměním•

Učivo
žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních
situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Další cizí jazyk
Učební osnovy

7. ročník

2. slovní zásoba

MINIMÁLNÍ:
rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických
okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální
oporu)

vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – slovní zásoba v komunikačních
situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem -
tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas, povolání,
lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní
prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v
týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných
jazykových oblastí - mluvnice – základní gramatické struktury a
typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění)

MINIMÁLNÍ:
reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho
osoby

psaní•

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

7. ročník
Komunikační a slohová výchova

Občanská výchova

Vztahy mezi lidmi
Lidská setkání
Kulturní život

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
poslech s porozuměním•
mluvení•
čtení s porozuměním•
psaní•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Další cizí jazyk
Učební osnovy

7. ročník

3. tematické okruhy
Očekávané výstupy

žák:

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny
pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu
rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – slovní zásoba v komunikačních
situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem -
tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas, povolání,
lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní
prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v
týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných
jazykových oblastí - mluvnice – základní gramatické struktury a
typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění)

MINIMÁLNÍ:
je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka
rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování
rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických
okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální
oporu)
rozumí otázkám, které se týkají základních osobních údajů
(zejména jména a věku)
rozumí jednoduchým pokynům učitele

poslech s porozuměním•

zapojí se do jednoduchých rozhovorů
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných
témat
 zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – slovní zásoba v komunikačních
situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem -
tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas, povolání,
lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní
prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v
týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných
jazykových oblastí - mluvnice – základní gramatické struktury a
typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění)

MINIMÁLNÍ:
pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a nesouhlas
sdělí své jméno a věk

mluvení•

rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům
rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k
dispozici vizuální oporu, a vyhledává v něm požadovanou
informaci
- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – slovní zásoba v komunikačních
situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem -
tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas, povolání,
lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní
prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v
týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných
jazykových oblastí - mluvnice – základní gramatické struktury a
typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění)

čtení s porozuměním•

Učivo
domov, rodina, škola, moji přátelé, moje záliby
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Další cizí jazyk
Učební osnovy

7. ročník

3. tematické okruhy

MINIMÁLNÍ:
rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických
okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální
oporu)

vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – slovní zásoba v komunikačních
situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem -
tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas, povolání,
lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní
prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v
týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných
jazykových oblastí - mluvnice – základní gramatické struktury a
typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění)

MINIMÁLNÍ:
reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho
osoby

psaní•

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

7. ročník
Komunikační a slohová výchova

Občanská výchova

Vztahy mezi lidmi
Lidská setkání
Kulturní život

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
poslech s porozuměním•
mluvení•
čtení s porozuměním•
psaní•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Další cizí jazyk
Učební osnovy

7. ročník

4. mluvnice
Očekávané výstupy

žák:

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny
pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu
rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – slovní zásoba v komunikačních
situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem -
tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas, povolání,
lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní
prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v
týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných
jazykových oblastí - mluvnice – základní gramatické struktury a
typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění)

MINIMÁLNÍ:
je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka
rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování
rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických
okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální
oporu)
rozumí otázkám, které se týkají základních osobních údajů
(zejména jména a věku)
rozumí jednoduchým pokynům učitele

poslech s porozuměním•

zapojí se do jednoduchých rozhovorů
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných
témat
 zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – slovní zásoba v komunikačních
situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem -
tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas, povolání,
lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní
prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v
týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných
jazykových oblastí - mluvnice – základní gramatické struktury a
typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění)

MINIMÁLNÍ:
pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a nesouhlas
sdělí své jméno a věk

mluvení•

Učivo
základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární
chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Další cizí jazyk
Učební osnovy

7. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
poslech s porozuměním•
mluvení•

8. ročník
0+2 týdně, P
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Další cizí jazyk
Učební osnovy

8. ročník

1. slovní zásoba
Očekávané výstupy

žák:

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny
pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu
rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat

- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – slovní zásoba v komunikačních
situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem -
tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas, povolání,
lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní
prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v
týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných
jazykových oblastí - mluvnice – základní gramatické struktury a
typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění)

poslech s porozuměním•

zapojí se do jednoduchých rozhovorů
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných
témat
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá
 zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – slovní zásoba v komunikačních
situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem -
tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas, povolání,
lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní
prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v
týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných
jazykových oblastí - mluvnice – základní gramatické struktury a
typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění)

mluvení•

rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům
rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k
dispozici vizuální oporu, a vyhledává v něm požadovanou
informaci

- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – slovní zásoba v komunikačních
situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem -
tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas, povolání,
lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní
prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v
týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných
jazykových oblastí - mluvnice – základní gramatické struktury a
typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění)

čtení s porozuměním•

vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – slovní zásoba v komunikačních
situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem -
tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas, povolání,
lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní
prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v

psaní•

Učivo
žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních
situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem

Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové
SMILE verze 3.2.0 78



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Další cizí jazyk
Učební osnovy

8. ročník

1. slovní zásoba
týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných
jazykových oblastí - mluvnice – základní gramatické struktury a
typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění)

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Komunikace

Poznávání lidí

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

8. ročník
Komunikační a slohová výchova

Cvičení z českého jazyka

Lexikologie

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
poslech s porozuměním•
mluvení•
čtení s porozuměním•
psaní•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Další cizí jazyk
Učební osnovy

8. ročník

2. tematické okruhy
Očekávané výstupy

žák:

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny
pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu
rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat

- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – slovní zásoba v komunikačních
situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem -
tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas, povolání,
lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní
prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v
týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných
jazykových oblastí - mluvnice – základní gramatické struktury a
typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění)

poslech s porozuměním•

zapojí se do jednoduchých rozhovorů
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných
témat
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá
 zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – slovní zásoba v komunikačních
situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem -
tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas, povolání,
lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní
prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v
týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných
jazykových oblastí - mluvnice – základní gramatické struktury a
typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění)

mluvení•

rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům
rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k
dispozici vizuální oporu, a vyhledává v něm požadovanou
informaci

- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – slovní zásoba v komunikačních
situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem -
tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas, povolání,
lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní
prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v
týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných
jazykových oblastí - mluvnice – základní gramatické struktury a
typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění)

čtení s porozuměním•

vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – slovní zásoba v komunikačních
situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem -
tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas, povolání,
lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní
prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v

psaní•

Učivo
kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny),
zvířata, jídlo, zdraví
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Další cizí jazyk
Učební osnovy

8. ročník

2. tematické okruhy
týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných
jazykových oblastí - mluvnice – základní gramatické struktury a
typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění)

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

8. ročník
Komunikační a slohová výchova

Občanská výchova

Podobnost a odlišnost lidí
Zeměpis

střední Evropa
Hudební výchova

hudební skladatelé

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
poslech s porozuměním•
mluvení•
čtení s porozuměním•
psaní•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Další cizí jazyk
Učební osnovy

8. ročník

3. mluvnice
Očekávané výstupy

žák:

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny
pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu
rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat

- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – slovní zásoba v komunikačních
situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem -
tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas, povolání,
lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní
prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v
týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných
jazykových oblastí - mluvnice – základní gramatické struktury a
typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění)

poslech s porozuměním•

zapojí se do jednoduchých rozhovorů
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných
témat
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá
 zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – slovní zásoba v komunikačních
situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem -
tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas, povolání,
lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní
prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v
týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných
jazykových oblastí - mluvnice – základní gramatické struktury a
typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění)

mluvení•

Učivo
základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární
chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
poslech s porozuměním•
mluvení•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Další cizí jazyk
Učební osnovy

9. ročník

9. ročník
0+2 týdně, P
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Další cizí jazyk
Učební osnovy

9. ročník

1. slovní zásoba
Očekávané výstupy

žák:

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny
pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu
rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – slovní zásoba v komunikačních
situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem -
tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas, povolání,
lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní
prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v
týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných
jazykových oblastí - mluvnice – základní gramatické struktury a
typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění)

poslech s porozuměním•

zapojí se do jednoduchých rozhovorů
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných
témat

 zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – slovní zásoba v komunikačních
situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem -
tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas, povolání,
lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní
prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v
týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných
jazykových oblastí - mluvnice – základní gramatické struktury a
typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění)

mluvení•

rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům
rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k
dispozici vizuální oporu, a vyhledává v něm požadovanou
informaci
- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – slovní zásoba v komunikačních
situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem -
tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas, povolání,
lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní
prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v
týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných
jazykových oblastí - mluvnice – základní gramatické struktury a
typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění)

čtení s porozuměním•

vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – slovní zásoba v komunikačních
situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem -
tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas, povolání,
lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní
prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v
týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných
jazykových oblastí - mluvnice – základní gramatické struktury a
typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění)

psaní•

Učivo
žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních
situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Další cizí jazyk
Učební osnovy

9. ročník

1. slovní zásoba

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

9. ročník
Komunikační a slohová výchova

Cvičení z českého jazyka

Lexikologie

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
poslech s porozuměním•
mluvení•
čtení s porozuměním•
psaní•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Další cizí jazyk
Učební osnovy

9. ročník

2. tematické okruhy
Očekávané výstupy

žák:

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny
pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu
rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – slovní zásoba v komunikačních
situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem -
tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas, povolání,
lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní
prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v
týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných
jazykových oblastí - mluvnice – základní gramatické struktury a
typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění)

poslech s porozuměním•

zapojí se do jednoduchých rozhovorů
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných
témat

 zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – slovní zásoba v komunikačních
situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem -
tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas, povolání,
lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní
prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v
týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných
jazykových oblastí - mluvnice – základní gramatické struktury a
typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění)

mluvení•

rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům
rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k
dispozici vizuální oporu, a vyhledává v něm požadovanou
informaci
- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – slovní zásoba v komunikačních
situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem -
tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas, povolání,
lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní
prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v
týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných
jazykových oblastí - mluvnice – základní gramatické struktury a
typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění)

čtení s porozuměním•

vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – slovní zásoba v komunikačních
situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem -
tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas, povolání,
lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní
prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v
týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných
jazykových oblastí - mluvnice – základní gramatické struktury a
typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění)

psaní•

Učivo
oblékání, nákupy, můj den, obec, dopravní prostředky, počasí,
zvířata, příroda
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Další cizí jazyk
Učební osnovy

9. ročník

2. tematické okruhy

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

9. ročník
Komunikační a slohová výchova

Dějepis

Evropa a svět po roce 1945
2. světová válka
Poválečné uspořádání světa

Občanská výchova

Mezinárodní spolupráce
Evropská integrace

Zeměpis

politická mapa dnešního světa
lidé na Zemi

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
poslech s porozuměním•
mluvení•
čtení s porozuměním•
psaní•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Další cizí jazyk
Učební osnovy

9. ročník

3. mluvnice
Očekávané výstupy

žák:

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny
pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu
rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – slovní zásoba v komunikačních
situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem -
tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas, povolání,
lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní
prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v
týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných
jazykových oblastí - mluvnice – základní gramatické struktury a
typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění)

poslech s porozuměním•

zapojí se do jednoduchých rozhovorů
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných
témat

 zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – slovní zásoba v komunikačních
situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem -
tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas, povolání,
lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní
prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v
týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných
jazykových oblastí - mluvnice – základní gramatické struktury a
typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění)

mluvení•

Učivo
základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární
chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
poslech s porozuměním•
mluvení•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

5.1.2  Anglický jazyk

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

3 3 3

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

3 3 3 3

Charakteristika předmětu

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ekosystémy

Tématické okruhy

Základní podmínky života

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

Průřezová témata pokrývaná předmětem

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Tématické okruhy

Stavba mediálních sdělení

Fungování a vliv médií ve společnosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Tématické okruhy

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Komunikace

Mezilidské vztahy

Poznávání lidí

Psychohygiena

Kreativita
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

Seberegulace a sebeorganizace

Sebepoznání a sebepojetí

Rozvoj schopností poznávání

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občan, občanská společnost a stát

Tématické okruhy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

Tématické okruhy

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

Tématické okruhy

Lidské vztahy

Etnický původ

Multikulturalita

Princip sociálního smíru a solidarity

3. ročník
3 týdně, P
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

3. ročník

1. pozdrav
Očekávané výstupy

žák:

Chápe obsah a smysl jednoduché a pečlivě vyslovované
konverzace dvou osob, vyslovuje správně danou slovní
zásobu.Vyslovuje a čte foneticky správně danou slovní  rozumí
jednoduchým větám a pokynům, adekvátně reaguje, rozlišuje
grafickou a mluvenou podobu slova. Používá dvojjazyčný slovník.

chápe jednoduchou konverzaci•

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně
verbálně i neverbálně
- zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v
průběhu výuky setkal
- rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má
k dispozici vizuální oporu
- rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je
pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k
dispozici vizuální oporu
- přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního
spojení
- píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy
- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – základní slovní zásoba v
komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce
se slovníkem - tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný
čas, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště,
dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce,
dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí - mluvnice – základní
gramatické struktury a typy vět, jsou-li součástí pamětně
osvojeného repertoáru (jsou tolerovány elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a porozumění)

MINIMÁLNÍ:
 je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka (

řečové dovednosti•

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností
- rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny
pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu
- rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen
pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – základní slovní zásoba v
komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce
se slovníkem - tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný
čas, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště,
dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce,
dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí - mluvnice – základní
gramatické struktury a typy vět, jsou-li součástí pamětně
osvojeného repertoáru (jsou tolerovány elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a porozumění)

poslech s porozuměním•

- zapojí se do jednoduchých rozhovorů, sdělí jednoduchým
způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a
podobné otázky pokládá
- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – základní slovní zásoba v
komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce
se slovníkem - tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný
čas, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště,
dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce,
dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí - mluvnice – základní
gramatické struktury a typy vět, jsou-li součástí pamětně
osvojeného repertoáru (jsou tolerovány elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a porozumění)

mluvení•

Učivo
Komunikace v běžných situacích - pozdrav, poděkování,
představování. Moje tělo. Zájmy.
Zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov. Slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní
slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických
okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích, práce se
slovníkem.
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

3. ročník

1. pozdrav

- rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména
pokud má k dispozici vizuální oporu

produktivní řečové dovednosti•

-napíše krátký text  s použitím jednoduchých vět a slovních
spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých
zájmů a každodenního života
- vyplní osobní údaje do formuláře
- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – základní slovní zásoba v
komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce
se slovníkem - tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný
čas, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště,
dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce,
dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí - mluvnice – základní
gramatické struktury a typy vět, jsou-li součástí pamětně
osvojeného repertoáru (jsou tolerovány elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a porozumění)

psaní•

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

3. ročník
abeceda

přesahy z učebních bloků:

Prvouka

3. ročník
lidé kolem nás

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
chápe jednoduchou konverzaci•
řečové dovednosti•
poslech s porozuměním•
mluvení•
produktivní řečové dovednosti•
psaní•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

3. ročník

2. barvy
Očekávané výstupy

žák:

Chápe obsah a smysl jednoduché a pečlivě vyslovované
konverzace dvou osob, vyslovuje správně danou slovní
zásobu.Vyslovuje a čte foneticky správně danou slovní  rozumí
jednoduchým větám a pokynům, adekvátně reaguje, rozlišuje
grafickou a mluvenou podobu slova. Používá dvojjazyčný slovník.

chápe jednoduchou konverzaci•

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně
verbálně i neverbálně
- zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v
průběhu výuky setkal
- rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má
k dispozici vizuální oporu
- rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je
pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k
dispozici vizuální oporu
- přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního
spojení
- píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy
- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – základní slovní zásoba v
komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce
se slovníkem - tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný
čas, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště,
dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce,
dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí - mluvnice – základní
gramatické struktury a typy vět, jsou-li součástí pamětně
osvojeného repertoáru (jsou tolerovány elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a porozumění)

MINIMÁLNÍ:
 je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka (

řečové dovednosti•

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností
- rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny
pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu
- rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen
pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – základní slovní zásoba v
komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce
se slovníkem - tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný
čas, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště,
dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce,
dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí - mluvnice – základní
gramatické struktury a typy vět, jsou-li součástí pamětně
osvojeného repertoáru (jsou tolerovány elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a porozumění)

poslech s porozuměním•

- zapojí se do jednoduchých rozhovorů, sdělí jednoduchým
způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a
podobné otázky pokládá
- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – základní slovní zásoba v
komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce
se slovníkem - tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný
čas, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště,
dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce,
dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí - mluvnice – základní
gramatické struktury a typy vět, jsou-li součástí pamětně
osvojeného repertoáru (jsou tolerovány elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a porozumění)

mluvení•

Učivo
Barvy, zvířata, čísla.
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

3. ročník

2. barvy

- vyhledává potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se
vztahuje k osvojovaným tématům
- rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména
pokud má k dispozici vizuální oporu
-  zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – základní slovní zásoba v
komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce
se slovníkem - tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný
čas, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště,
dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce,
dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí - mluvnice – základní
gramatické struktury a typy vět, jsou-li součástí pamětně
osvojeného repertoáru (jsou tolerovány elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a porozumění)

čtení s porozuměním•

- rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména
pokud má k dispozici vizuální oporu

produktivní řečové dovednosti•

-napíše krátký text  s použitím jednoduchých vět a slovních
spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých
zájmů a každodenního života
- vyplní osobní údaje do formuláře
- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – základní slovní zásoba v
komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce
se slovníkem - tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný
čas, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště,
dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce,
dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí - mluvnice – základní
gramatické struktury a typy vět, jsou-li součástí pamětně
osvojeného repertoáru (jsou tolerovány elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a porozumění)

psaní•

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
chápe jednoduchou konverzaci•
řečové dovednosti•
poslech s porozuměním•
mluvení•
čtení s porozuměním•
produktivní řečové dovednosti•
psaní•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

3. ročník
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

3. ročník

3. kamarádi
Očekávané výstupy

žák:

Chápe obsah a smysl jednoduché a pečlivě vyslovované
konverzace dvou osob, vyslovuje správně danou slovní
zásobu.Vyslovuje a čte foneticky správně danou slovní  rozumí
jednoduchým větám a pokynům, adekvátně reaguje, rozlišuje
grafickou a mluvenou podobu slova. Používá dvojjazyčný slovník.

chápe jednoduchou konverzaci•

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně
verbálně i neverbálně
- zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v
průběhu výuky setkal
- rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má
k dispozici vizuální oporu
- rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je
pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k
dispozici vizuální oporu
- přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního
spojení
- píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy
- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – základní slovní zásoba v
komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce
se slovníkem - tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný
čas, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště,
dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce,
dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí - mluvnice – základní
gramatické struktury a typy vět, jsou-li součástí pamětně
osvojeného repertoáru (jsou tolerovány elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a porozumění)

MINIMÁLNÍ:
 je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka (

řečové dovednosti•

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností
- rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny
pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu
- rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen
pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – základní slovní zásoba v
komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce
se slovníkem - tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný
čas, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště,
dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce,
dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí - mluvnice – základní
gramatické struktury a typy vět, jsou-li součástí pamětně
osvojeného repertoáru (jsou tolerovány elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a porozumění)

poslech s porozuměním•

- zapojí se do jednoduchých rozhovorů, sdělí jednoduchým
způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a
podobné otázky pokládá
- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – základní slovní zásoba v
komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce
se slovníkem - tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný
čas, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště,
dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce,
dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí - mluvnice – základní
gramatické struktury a typy vět, jsou-li součástí pamětně
osvojeného repertoáru (jsou tolerovány elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a porozumění)

mluvení•

Učivo
Škola, ve třídě.Moji kamarádi.
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

3. ročník

3. kamarádi

- vyhledává potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se
vztahuje k osvojovaným tématům
- rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména
pokud má k dispozici vizuální oporu
-  zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – základní slovní zásoba v
komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce
se slovníkem - tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný
čas, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště,
dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce,
dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí - mluvnice – základní
gramatické struktury a typy vět, jsou-li součástí pamětně
osvojeného repertoáru (jsou tolerovány elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a porozumění)

čtení s porozuměním•

- rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména
pokud má k dispozici vizuální oporu

produktivní řečové dovednosti•

-napíše krátký text  s použitím jednoduchých vět a slovních
spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých
zájmů a každodenního života
- vyplní osobní údaje do formuláře
- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – základní slovní zásoba v
komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce
se slovníkem - tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný
čas, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště,
dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce,
dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí - mluvnice – základní
gramatické struktury a typy vět, jsou-li součástí pamětně
osvojeného repertoáru (jsou tolerovány elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a porozumění)

psaní•

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Prvouka

3. ročník
domov

přesahy z učebních bloků:

Prvouka

3. ročník
lidé kolem nás
domov

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
chápe jednoduchou konverzaci•
řečové dovednosti•
poslech s porozuměním•
mluvení•
čtení s porozuměním•
produktivní řečové dovednosti•
psaní•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

3. ročník
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

3. ročník

4. moje rodina
Očekávané výstupy

žák:

Chápe obsah a smysl jednoduché a pečlivě vyslovované
konverzace dvou osob, vyslovuje správně danou slovní
zásobu.Vyslovuje a čte foneticky správně danou slovní  rozumí
jednoduchým větám a pokynům, adekvátně reaguje, rozlišuje
grafickou a mluvenou podobu slova. Používá dvojjazyčný slovník.

chápe jednoduchou konverzaci•

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně
verbálně i neverbálně
- zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v
průběhu výuky setkal
- rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má
k dispozici vizuální oporu
- rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je
pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k
dispozici vizuální oporu
- přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního
spojení
- píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy
- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – základní slovní zásoba v
komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce
se slovníkem - tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný
čas, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště,
dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce,
dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí - mluvnice – základní
gramatické struktury a typy vět, jsou-li součástí pamětně
osvojeného repertoáru (jsou tolerovány elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a porozumění)

MINIMÁLNÍ:
 je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka (

řečové dovednosti•

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností
- rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny
pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu
- rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen
pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – základní slovní zásoba v
komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce
se slovníkem - tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný
čas, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště,
dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce,
dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí - mluvnice – základní
gramatické struktury a typy vět, jsou-li součástí pamětně
osvojeného repertoáru (jsou tolerovány elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a porozumění)

poslech s porozuměním•

- zapojí se do jednoduchých rozhovorů, sdělí jednoduchým
způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a
podobné otázky pokládá
- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – základní slovní zásoba v
komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce
se slovníkem - tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný
čas, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště,
dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce,
dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí - mluvnice – základní
gramatické struktury a typy vět, jsou-li součástí pamětně
osvojeného repertoáru (jsou tolerovány elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a porozumění)

mluvení•

Učivo
Domov, moje rodina. Moji kamarádi. Bydliště.Zvířata.
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5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

3. ročník

4. moje rodina

- vyhledává potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se
vztahuje k osvojovaným tématům
- rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména
pokud má k dispozici vizuální oporu
-  zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – základní slovní zásoba v
komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce
se slovníkem - tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný
čas, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště,
dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce,
dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí - mluvnice – základní
gramatické struktury a typy vět, jsou-li součástí pamětně
osvojeného repertoáru (jsou tolerovány elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a porozumění)

čtení s porozuměním•

- rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména
pokud má k dispozici vizuální oporu

produktivní řečové dovednosti•

-napíše krátký text  s použitím jednoduchých vět a slovních
spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých
zájmů a každodenního života
- vyplní osobní údaje do formuláře
- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – základní slovní zásoba v
komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce
se slovníkem - tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný
čas, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště,
dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce,
dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí - mluvnice – základní
gramatické struktury a typy vět, jsou-li součástí pamětně
osvojeného repertoáru (jsou tolerovány elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a porozumění)

psaní•

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Prvouka

3. ročník
lidé kolem nás

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
chápe jednoduchou konverzaci•
řečové dovednosti•
poslech s porozuměním•
mluvení•
čtení s porozuměním•
produktivní řečové dovednosti•
psaní•
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5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

3. ročník
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

3. ročník

5. hrajeme si
Očekávané výstupy

žák:

Chápe obsah a smysl jednoduché a pečlivě vyslovované
konverzace dvou osob, vyslovuje správně danou slovní
zásobu.Vyslovuje a čte foneticky správně danou slovní  rozumí
jednoduchým větám a pokynům, adekvátně reaguje, rozlišuje
grafickou a mluvenou podobu slova. Používá dvojjazyčný slovník.

chápe jednoduchou konverzaci•

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně
verbálně i neverbálně
- zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v
průběhu výuky setkal
- rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má
k dispozici vizuální oporu
- rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je
pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k
dispozici vizuální oporu
- přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního
spojení
- píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy
- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – základní slovní zásoba v
komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce
se slovníkem - tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný
čas, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště,
dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce,
dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí - mluvnice – základní
gramatické struktury a typy vět, jsou-li součástí pamětně
osvojeného repertoáru (jsou tolerovány elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a porozumění)

MINIMÁLNÍ:
 je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka (

řečové dovednosti•

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností
- rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny
pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu
- rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen
pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – základní slovní zásoba v
komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce
se slovníkem - tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný
čas, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště,
dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce,
dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí - mluvnice – základní
gramatické struktury a typy vět, jsou-li součástí pamětně
osvojeného repertoáru (jsou tolerovány elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a porozumění)

poslech s porozuměním•

- zapojí se do jednoduchých rozhovorů, sdělí jednoduchým
způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a
podobné otázky pokládá
- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – základní slovní zásoba v
komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce
se slovníkem - tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný
čas, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště,
dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce,
dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí - mluvnice – základní
gramatické struktury a typy vět, jsou-li součástí pamětně
osvojeného repertoáru (jsou tolerovány elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a porozumění)

mluvení•

Učivo
Hry - fair play.
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

3. ročník

5. hrajeme si

- vyhledává potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se
vztahuje k osvojovaným tématům
- rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména
pokud má k dispozici vizuální oporu
-  zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – základní slovní zásoba v
komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce
se slovníkem - tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný
čas, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště,
dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce,
dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí - mluvnice – základní
gramatické struktury a typy vět, jsou-li součástí pamětně
osvojeného repertoáru (jsou tolerovány elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a porozumění)

čtení s porozuměním•

- rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména
pokud má k dispozici vizuální oporu

produktivní řečové dovednosti•

-napíše krátký text  s použitím jednoduchých vět a slovních
spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých
zájmů a každodenního života
- vyplní osobní údaje do formuláře
- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – základní slovní zásoba v
komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce
se slovníkem - tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný
čas, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště,
dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce,
dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí - mluvnice – základní
gramatické struktury a typy vět, jsou-li součástí pamětně
osvojeného repertoáru (jsou tolerovány elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a porozumění)

psaní•

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova

3. ročník
pěvecké dovednosti

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
chápe jednoduchou konverzaci•
řečové dovednosti•
poslech s porozuměním•
mluvení•
čtení s porozuměním•
produktivní řečové dovednosti•
psaní•
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

3. ročník

6. prázdniny
Očekávané výstupy

žák:

Chápe obsah a smysl jednoduché a pečlivě vyslovované
konverzace dvou osob, vyslovuje správně danou slovní
zásobu.Vyslovuje a čte foneticky správně danou slovní  rozumí
jednoduchým větám a pokynům, adekvátně reaguje, rozlišuje
grafickou a mluvenou podobu slova. Používá dvojjazyčný slovník.

chápe jednoduchou konverzaci•

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně
verbálně i neverbálně
- zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v
průběhu výuky setkal
- rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má
k dispozici vizuální oporu
- rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je
pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k
dispozici vizuální oporu
- přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního
spojení
- píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy
- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – základní slovní zásoba v
komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce
se slovníkem - tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný
čas, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště,
dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce,
dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí - mluvnice – základní
gramatické struktury a typy vět, jsou-li součástí pamětně
osvojeného repertoáru (jsou tolerovány elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a porozumění)

MINIMÁLNÍ:
 je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka (

řečové dovednosti•

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností
- rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny
pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu
- rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen
pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov - slovní zásoba – základní slovní zásoba v
komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce
se slovníkem - tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný
čas, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště,
dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce,
dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí - mluvnice – základní
gramatické struktury a typy vět, jsou-li součástí pamětně
osvojeného repertoáru (jsou tolerovány elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a porozumění)

poslech s porozuměním•

Učivo
Zvyky a tradice ( Velikonoce, Vánoce). Prázdniny.

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

3. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
chápe jednoduchou konverzaci•
řečové dovednosti•
poslech s porozuměním•

7. nakupujeme
Očekávané výstupy

žák:

Chápe obsah a smysl jednoduché a pečlivě vyslovované
konverzace dvou osob, vyslovuje správně danou slovní
zásobu.Vyslovuje a čte foneticky správně danou slovní  rozumí
jednoduchým větám a pokynům, adekvátně reaguje, rozlišuje
grafickou a mluvenou podobu slova. Používá dvojjazyčný slovník.

chápe jednoduchou konverzaci•

- rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména
pokud má k dispozici vizuální oporu

produktivní řečové dovednosti•

Učivo
Nakupování. Jídlo.

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků:

Prvouka

3. ročník
člověk a jeho zdraví

přesahy z učebních bloků:

Prvouka

3. ročník
člověk a jeho zdraví

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
chápe jednoduchou konverzaci•
produktivní řečové dovednosti•

4. ročník
3 týdně, P
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

4. ročník

1. počítáme
Očekávané výstupy

žák:

Rozumí slovům a jednoduchým větám k osvojeným tématům,
pojmenuje barvy, zvířata, čísla.

barvy, čísla, zvířata•

Aktivně se zapojuje do jednoduché konverzace, pozdraví a
rozloučí se s dospělým a kamarádem, poskytne požadovanou
informaci.

MINIMÁLNÍ:
rozumí slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů
opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)
pozdraví a poděkuje
sdělí své jméno a věk
vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na jednoduché otázky
(zejména pokud má k dispozici vizuální oporu)
rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování

jednoduchá konverzace•

Vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří
odpověď na otázku.

vyhledá v textu informaci•

Učivo
Barvy. Zvířata. Čísla. Kalendářní rok (roční období, měsíce, dny
v týdnu).
Zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov. Slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní
slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických
okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích, práce se
slovníkem.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Matematika

4. ročník
početní operace

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
barvy, čísla, zvířata•
jednoduchá konverzace•
vyhledá v textu informaci•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

4. ročník

2. lidské tělo
Očekávané výstupy

žák:

Aktivně se zapojuje do jednoduché konverzace, pozdraví a
rozloučí se s dospělým a kamarádem, poskytne požadovanou
informaci.

MINIMÁLNÍ:
rozumí slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů
opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)
pozdraví a poděkuje
sdělí své jméno a věk
vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na jednoduché otázky
(zejména pokud má k dispozici vizuální oporu)
rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování

jednoduchá konverzace•

Vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří
odpověď na otázku.

vyhledá v textu informaci•

Umí vyplnit základní údaje do formulářů o sobě, o své rodině a
kamarádech.

MINIMÁLNÍ:

sdělí své jméno a věk

základní údaje o sobě•

Rozumí běžně užívaným jednoduchým nápisům, používá
dvojjazyčný slovník.

začíná pracovat se slovníkem•

Učivo
Představování, jméno. Lidské tělo.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
jednoduchá konverzace•
vyhledá v textu informaci•
základní údaje o sobě•
začíná pracovat se slovníkem•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

4. ročník

3. sport
Očekávané výstupy

žák:

Aktivně se zapojuje do jednoduché konverzace, pozdraví a
rozloučí se s dospělým a kamarádem, poskytne požadovanou
informaci.

MINIMÁLNÍ:
rozumí slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů
opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)
pozdraví a poděkuje
sdělí své jméno a věk
vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na jednoduché otázky
(zejména pokud má k dispozici vizuální oporu)
rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování

jednoduchá konverzace•

Umí vyplnit základní údaje do formulářů o sobě, o své rodině a
kamarádech.

MINIMÁLNÍ:

sdělí své jméno a věk

základní údaje o sobě•

Chápe a dodržuje pravidla her (fair play)
pravidla her•

Čte nahlas plynule a foneticky jednoduché texty obsahující
známou slovní zásobu. Sestaví gramaticky a formálně jednoduché
písemné sdělení, krátký text. Reprodukuje ústně i písemně obsah
přiměřeného textu a jednoduché konverzace.

čte text se známou slovní zásobou•

Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů
(časopisy, obrazové a poslechové materiály)

práce s časopisem•

Rozumí běžně užívaným jednoduchým nápisům, používá
dvojjazyčný slovník.

začíná pracovat se slovníkem•

Učivo
Zájmy. Populární sporty.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
jednoduchá konverzace•
základní údaje o sobě•
pravidla her•
čte text se známou slovní zásobou•
práce s časopisem•
začíná pracovat se slovníkem•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

4. ročník

4. moje třída
Očekávané výstupy

žák:

Aktivně se zapojuje do jednoduché konverzace, pozdraví a
rozloučí se s dospělým a kamarádem, poskytne požadovanou
informaci.

MINIMÁLNÍ:
rozumí slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů
opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)
pozdraví a poděkuje
sdělí své jméno a věk
vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na jednoduché otázky
(zejména pokud má k dispozici vizuální oporu)
rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování

jednoduchá konverzace•

Vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří
odpověď na otázku.

vyhledá v textu informaci•

Umí vyplnit základní údaje do formulářů o sobě, o své rodině a
kamarádech.

MINIMÁLNÍ:

sdělí své jméno a věk

základní údaje o sobě•

Čte nahlas plynule a foneticky jednoduché texty obsahující
známou slovní zásobu. Sestaví gramaticky a formálně jednoduché
písemné sdělení, krátký text. Reprodukuje ústně i písemně obsah
přiměřeného textu a jednoduché konverzace.

čte text se známou slovní zásobou•

Obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu.
obmění text•

Učivo
Moje třída. Přátelé. Moje rodina.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
jednoduchá konverzace•
vyhledá v textu informaci•
základní údaje o sobě•
čte text se známou slovní zásobou•
obmění text•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

4. ročník

5. odkud jsi
Očekávané výstupy

žák:

Aktivně se zapojuje do jednoduché konverzace, pozdraví a
rozloučí se s dospělým a kamarádem, poskytne požadovanou
informaci.

MINIMÁLNÍ:
rozumí slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů
opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)
pozdraví a poděkuje
sdělí své jméno a věk
vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na jednoduché otázky
(zejména pokud má k dispozici vizuální oporu)
rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování

jednoduchá konverzace•

Vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří
odpověď na otázku.

vyhledá v textu informaci•

Umí vyplnit základní údaje do formulářů o sobě, o své rodině a
kamarádech.

MINIMÁLNÍ:

sdělí své jméno a věk

základní údaje o sobě•

Čte nahlas plynule a foneticky jednoduché texty obsahující
známou slovní zásobu. Sestaví gramaticky a formálně jednoduché
písemné sdělení, krátký text. Reprodukuje ústně i písemně obsah
přiměřeného textu a jednoduché konverzace.

čte text se známou slovní zásobou•

Obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu.
obmění text•

Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů
(časopisy, obrazové a poslechové materiály)

práce s časopisem•

Učivo
Odkud jsi? Dopravní prostředky.  Zvyky a tradice sousedních zemí
(Velikonoce, Vánoce). Prázdniny.

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

Kulturní diference

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

přesahy do učebních bloků:

Vlastivěda

4. ročník
domov, stát

Tělesná výchova

turistika

přesahy z učebních bloků:

Vlastivěda

4. ročník
cestovní ruch
domov, stát
Praha - hl.město

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové
SMILE verze 3.2.0 110



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

4. ročník

Kritéria hodnocení
jednoduchá konverzace•
vyhledá v textu informaci•
základní údaje o sobě•
čte text se známou slovní zásobou•
obmění text•
práce s časopisem•

6. život v rodině
Očekávané výstupy

žák:

Aktivně se zapojuje do jednoduché konverzace, pozdraví a
rozloučí se s dospělým a kamarádem, poskytne požadovanou
informaci.

MINIMÁLNÍ:
rozumí slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů
opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)
pozdraví a poděkuje
sdělí své jméno a věk
vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na jednoduché otázky
(zejména pokud má k dispozici vizuální oporu)
rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování

jednoduchá konverzace•

Vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří
odpověď na otázku.

vyhledá v textu informaci•

Umí vyplnit základní údaje do formulářů o sobě, o své rodině a
kamarádech.

MINIMÁLNÍ:

sdělí své jméno a věk

základní údaje o sobě•

Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů
(časopisy, obrazové a poslechové materiály)

práce s časopisem•

Rozumí běžně užívaným jednoduchým nápisům, používá
dvojjazyčný slovník.

začíná pracovat se slovníkem•

Učivo
Odkud jsi? Porovnání rodinného života v různých zemích.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

4. ročník
slovesa

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

4. ročník

Kritéria hodnocení
jednoduchá konverzace•
vyhledá v textu informaci•
základní údaje o sobě•
práce s časopisem•
začíná pracovat se slovníkem•

5. ročník
3 týdně, P
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

5. ročník

1. slovní zásoba
Očekávané výstupy

žák:

Rozumí slovům a jednoduchým větám k osvojeným tématům

MINIMÁLNÍ:

 je seznámen s grafickou podobou cizího jazyka

jednotlivá slova•

Aktivně se zapojuje do jednoduché konverzace, pozdraví a
rozloučí se s dospělým a kamarádem, poskytne požadovanou
informaci.

MINIMÁLNÍ:

rozumí slovům a frázím, se kterými se v rámci tematických okruhů
opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)

jednoduchá konverzace•

Vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří
odpověď na otázku.

MINIMÁLNÍ:

vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na jednoduché otázky
(zejména pokud má k dispozici vizuální oporu)

odpověď na otázku•

Umí vyplnit základní údaje do formulářů o sobě, o své rodině a
kamarádech.

údaje o rodině•

Chápe a dodržuje pravidla her
pravidla her•

Čte nahlas plynule a foneticky jednoduché texty obsahující
známou slovní zásobu. Sestaví gramaticky a formálně jednoduché
písemné sdělení, krátký text. Reprodukuje ústně i písemně obsah
přiměřeného textu a jednoduché konverzace.

MINIMÁLNÍ:
rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány
pomalu a s pečlivou výslovností

reprodukuje obsah textu•

Obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu.
obměňuje text•

Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů
(časopisy, obrazové a poslechové materiály)

práce s časopisem•

Rozumí běžně užívaným jednoduchým nápisům, používá
dvojjazyčný slovník.

používá slovník•

Učivo
Barvy. Zvířata. Čísla. Zájmy. Roční období. Oblečení. Příroda,
počasí. Škola. Hodiny.
Zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov. Slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní
slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických
okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích, práce se
slovníkem.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

5. ročník
číslovky

Přírodověda

lidské tělo
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

5. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
jednotlivá slova•
jednoduchá konverzace•
odpověď na otázku•
údaje o rodině•
pravidla her•
reprodukuje obsah textu•
obměňuje text•
práce s časopisem•
používá slovník•

2. pozdrav, poděkování
Očekávané výstupy

žák:

Aktivně se zapojuje do jednoduché konverzace, pozdraví a
rozloučí se s dospělým a kamarádem, poskytne požadovanou
informaci.

MINIMÁLNÍ:

rozumí slovům a frázím, se kterými se v rámci tematických okruhů
opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)

jednoduchá konverzace•

Vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří
odpověď na otázku.

MINIMÁLNÍ:

vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na jednoduché otázky
(zejména pokud má k dispozici vizuální oporu)

odpověď na otázku•

Umí vyplnit základní údaje do formulářů o sobě, o své rodině a
kamarádech.

údaje o rodině•

Učivo
Představování, jméno. Pozdrav, poděkování. Škola, školní předměty.
Koníčky.

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

Kulturní diference

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Sebepoznání a sebepojetí

Poznávání lidí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

5. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
jednoduchá konverzace•
odpověď na otázku•
údaje o rodině•

3. zájmy
Očekávané výstupy

žák:

Aktivně se zapojuje do jednoduché konverzace, pozdraví a
rozloučí se s dospělým a kamarádem, poskytne požadovanou
informaci.

MINIMÁLNÍ:

rozumí slovům a frázím, se kterými se v rámci tematických okruhů
opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)

jednoduchá konverzace•

Vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří
odpověď na otázku.

MINIMÁLNÍ:

vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na jednoduché otázky
(zejména pokud má k dispozici vizuální oporu)

odpověď na otázku•

Umí vyplnit základní údaje do formulářů o sobě, o své rodině a
kamarádech.

údaje o rodině•

Obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu.
obměňuje text•

Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů
(časopisy, obrazové a poslechové materiály)

práce s časopisem•

Rozumí běžně užívaným jednoduchým nápisům, používá
dvojjazyčný slovník.

používá slovník•

Učivo
Zájmy. Povolání. Populární sporty. Narozeniny.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

5. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
jednoduchá konverzace•
odpověď na otázku•
údaje o rodině•
obměňuje text•
práce s časopisem•
používá slovník•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

5. ročník

4. přátelé
Očekávané výstupy

žák:

Rozumí slovům a jednoduchým větám k osvojeným tématům

MINIMÁLNÍ:

 je seznámen s grafickou podobou cizího jazyka

jednotlivá slova•

Aktivně se zapojuje do jednoduché konverzace, pozdraví a
rozloučí se s dospělým a kamarádem, poskytne požadovanou
informaci.

MINIMÁLNÍ:

rozumí slovům a frázím, se kterými se v rámci tematických okruhů
opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)

jednoduchá konverzace•

Vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří
odpověď na otázku.

MINIMÁLNÍ:

vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na jednoduché otázky
(zejména pokud má k dispozici vizuální oporu)

odpověď na otázku•

Umí vyplnit základní údaje do formulářů o sobě, o své rodině a
kamarádech.

údaje o rodině•

Chápe a dodržuje pravidla her
pravidla her•

Čte nahlas plynule a foneticky jednoduché texty obsahující
známou slovní zásobu. Sestaví gramaticky a formálně jednoduché
písemné sdělení, krátký text. Reprodukuje ústně i písemně obsah
přiměřeného textu a jednoduché konverzace.

MINIMÁLNÍ:
rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány
pomalu a s pečlivou výslovností

reprodukuje obsah textu•

Obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu.
obměňuje text•

Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů
(časopisy, obrazové a poslechové materiály)

práce s časopisem•

Rozumí běžně užívaným jednoduchým nápisům, používá
dvojjazyčný slovník.

používá slovník•

Učivo
Moje třída. Přátelé. Moje rodina.Omluva, žádost.

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Přírodověda

5. ročník
ochrana zdraví
zdravý životní styl
člověk součástí přírody

Hudební výchova

pěvecké dovednosti

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

5. ročník
přídavná jména
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

5. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
jednotlivá slova•
jednoduchá konverzace•
odpověď na otázku•
údaje o rodině•
pravidla her•
reprodukuje obsah textu•
obměňuje text•
práce s časopisem•
používá slovník•

5. sport, hry
Očekávané výstupy

žák:

Chápe a dodržuje pravidla her
pravidla her•

Rozumí běžně užívaným jednoduchým nápisům, používá
dvojjazyčný slovník.

používá slovník•

Učivo
Sporty, hry.

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Multikulturalita

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

5. ročník
sportovní hry
rytmická a kondiční cvičení

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
pravidla her•
používá slovník•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

5. ročník

6. tradice
Očekávané výstupy

žák:

Čte nahlas plynule a foneticky jednoduché texty obsahující
známou slovní zásobu. Sestaví gramaticky a formálně jednoduché
písemné sdělení, krátký text. Reprodukuje ústně i písemně obsah
přiměřeného textu a jednoduché konverzace.

MINIMÁLNÍ:
rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány
pomalu a s pečlivou výslovností

reprodukuje obsah textu•

Obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu.
obměňuje text•

Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů
(časopisy, obrazové a poslechové materiály)

práce s časopisem•

Rozumí běžně užívaným jednoduchým nápisům, používá
dvojjazyčný slovník.

používá slovník•

Učivo
Tradice a zvyky, svátky. Důležité zeměpisné údaje.

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Multikulturalita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
reprodukuje obsah textu•
obměňuje text•
práce s časopisem•
používá slovník•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

5. ročník

7. národy
Očekávané výstupy

žák:

Čte nahlas plynule a foneticky jednoduché texty obsahující
známou slovní zásobu. Sestaví gramaticky a formálně jednoduché
písemné sdělení, krátký text. Reprodukuje ústně i písemně obsah
přiměřeného textu a jednoduché konverzace.

MINIMÁLNÍ:
rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány
pomalu a s pečlivou výslovností

reprodukuje obsah textu•

Obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu.
obměňuje text•

Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů
(časopisy, obrazové a poslechové materiály)

práce s časopisem•

Rozumí běžně užívaným jednoduchým nápisům, používá
dvojjazyčný slovník.

používá slovník•

Učivo
Odkud jsi? Porovnání rodinného života v různých zemích.Názvy
zemí, národů a jazyků. Zaměstnání.

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
reprodukuje obsah textu•
obměňuje text•
práce s časopisem•
používá slovník•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

5. ročník

8. typy vět
Očekávané výstupy

žák:

Aktivně se zapojuje do jednoduché konverzace, pozdraví a
rozloučí se s dospělým a kamarádem, poskytne požadovanou
informaci.

MINIMÁLNÍ:

rozumí slovům a frázím, se kterými se v rámci tematických okruhů
opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)

jednoduchá konverzace•

Vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří
odpověď na otázku.

MINIMÁLNÍ:

vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na jednoduché otázky
(zejména pokud má k dispozici vizuální oporu)

odpověď na otázku•

Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů
(časopisy, obrazové a poslechové materiály)

práce s časopisem•

Rozumí běžně užívaným jednoduchým nápisům, používá
dvojjazyčný slovník.

používá slovník•

Učivo
Základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu
pravopisu slov.
Mluvnice - základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány
elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění).

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
jednoduchá konverzace•
odpověď na otázku•
práce s časopisem•
používá slovník•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

5. ročník

9. dopis z prázdnin
Očekávané výstupy

žák:

Umí vyplnit základní údaje do formulářů o sobě, o své rodině a
kamarádech.

údaje o rodině•

Čte nahlas plynule a foneticky jednoduché texty obsahující
známou slovní zásobu. Sestaví gramaticky a formálně jednoduché
písemné sdělení, krátký text. Reprodukuje ústně i písemně obsah
přiměřeného textu a jednoduché konverzace.

MINIMÁLNÍ:
rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány
pomalu a s pečlivou výslovností

reprodukuje obsah textu•

Obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu.
obměňuje text•

Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů
(časopisy, obrazové a poslechové materiály)

práce s časopisem•

Rozumí běžně užívaným jednoduchým nápisům, používá
dvojjazyčný slovník.

používá slovník•

Učivo
Nápisy - grafická podoba slova.Dopis z prázdnin. Synonyma,
antonyma, význam slov v kontextu.

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Stavba mediálních sdělení

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
údaje o rodině•
reprodukuje obsah textu•
obměňuje text•
práce s časopisem•
používá slovník•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

6. ročník

6. ročník
3 týdně, P
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

6. ročník

1. konverzační dovednosti
Očekávané výstupy

žák:

Sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací
souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými
okruhy

sestaví sdělení•

 zapojí se do jednoduchých rozhovorů
- použije základní zdvořilostní obraty (např. oslovení, pozdrav,
rozloučení, poděkování) ve velmi krátkých a pomalu vedených
rozhovorech
-se účastní jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů, ve
kterých poskytne konkrétní informace o sobě, dalších osobách,
zvířatech, předmětech, činnostech nebo se na podobné informace
zeptá (např. představí sebe či druhé, sdělí věk, kde bydlí, co dělá,
vlastní a umí, nebo se na totéž zeptá) za použití jednoduchých
slovních spojení a otázek

- sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných
témat
-se představí, sdělí svůj věk, kde bydlí, co dělá, vlastní, umí, má
rád/nerad za použití jednoduchých slovních spojení a vět
- odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a
podobné otázky pokládá
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností
- porozumí krátkým a jednoduchým otázkám souvisejícím s
osvojovanými tématy, jsou-li mu pokládány pomalu a s pečlivou
výslovností (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže znak nebo
obrázek, doplní odpověď, vykoná činnost)
rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny
pomalu a zřetelně, a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu
- rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby,
zvířata, činnosti nebo číselné a časové údaje) v pomalém a
zřetelném projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
- krátce pohovoří na osvojené téma (např. podle předem
připravené osnovy nebo s vizuálním oporou)
vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci
ze svého každodenního života
- popíše sebe samého, další osoby, prostředí, v němž žije,
každodenní činnosti a potřeby a způsob života za použití
jednoduchých vět

MINIMÁLNÍ:
odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby

jednoduchá konverzace•

Umí vyplnit základní údaje do formulářů o sobě, o své rodině a
kamarádech.
- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- reaguje na jednoduché písemné sdělení

formulář•

- rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
- rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat

MINIMÁLNÍ:
 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojených
tematických okruhů (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)

správně foneticky číst•

Učivo
Barvy. Zvířata. Čísla.Rodina. Škola. Cestování.Volný čas.
U lékaře.Roční období, příroda, počasí.Nakupování.
Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně
srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky
fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace,
ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby.
Slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné
komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům
a komunikačním situacím; práce se slovníkem.
Tematické okruhy - domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura,
sport, péče o zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí,
příroda a město, nákupy a móda, společnost a její problémy, volba
povolání, moderní technologie a média, cestování, reálie zemí
příslušných jazykových oblastí.
Mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby,
které nenarušují smysl sdělení a porozumění).
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

6. ročník

1. konverzační dovednosti

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Poznávání lidí

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Občanská výchova

6. ročník
Osobní rozvoj

Tělesná výchova

Komunikace

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

6. ročník
Tvarosloví, kodifikace

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
sestaví sdělení•
jednoduchá konverzace•
formulář•
správně foneticky číst•
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5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

6. ročník

2. Představ sebe
Očekávané výstupy

žák:

 zapojí se do jednoduchých rozhovorů
- použije základní zdvořilostní obraty (např. oslovení, pozdrav,
rozloučení, poděkování) ve velmi krátkých a pomalu vedených
rozhovorech
-se účastní jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů, ve
kterých poskytne konkrétní informace o sobě, dalších osobách,
zvířatech, předmětech, činnostech nebo se na podobné informace
zeptá (např. představí sebe či druhé, sdělí věk, kde bydlí, co dělá,
vlastní a umí, nebo se na totéž zeptá) za použití jednoduchých
slovních spojení a otázek

- sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných
témat
-se představí, sdělí svůj věk, kde bydlí, co dělá, vlastní, umí, má
rád/nerad za použití jednoduchých slovních spojení a vět
- odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a
podobné otázky pokládá
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností
- porozumí krátkým a jednoduchým otázkám souvisejícím s
osvojovanými tématy, jsou-li mu pokládány pomalu a s pečlivou
výslovností (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže znak nebo
obrázek, doplní odpověď, vykoná činnost)
rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny
pomalu a zřetelně, a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu
- rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby,
zvířata, činnosti nebo číselné a časové údaje) v pomalém a
zřetelném projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
- krátce pohovoří na osvojené téma (např. podle předem
připravené osnovy nebo s vizuálním oporou)
vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci
ze svého každodenního života
- popíše sebe samého, další osoby, prostředí, v němž žije,
každodenní činnosti a potřeby a způsob života za použití
jednoduchých vět

MINIMÁLNÍ:
odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby

jednoduchá konverzace•

- rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
- rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat

MINIMÁLNÍ:
 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojených
tematických okruhů (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)

správně foneticky číst•

Písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje krátké texty

MINIMÁLNÍ:
odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby

správně gramaticky•

Učivo
Představování, jméno. Pozdrav, poděkování. Gramatické struktury
a typy vět. Lexikální princip pravopisu slov.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Poznávání lidí

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

6. ročník
Sloh, komunikace

Občanská výchova

Osobní rozvoj

přesahy z učebních bloků:
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5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

6. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
jednoduchá konverzace•
správně foneticky číst•
správně gramaticky•

3. sporty
Očekávané výstupy

žák:

Vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří
odpověď na otázku.

MINIMÁLNÍ:
 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech,
které se týkají osvojených tematických okruhů
 rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby

vyhledání informace•

Umí vyplnit základní údaje do formulářů o sobě, o své rodině a
kamarádech.
- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- reaguje na jednoduché písemné sdělení

formulář•

Chápe a dodržuje pravidla her
pravidla her•

Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů
(časopisy, obrazové a poslechové materiály).

četba z časopisů•

Učivo
Zájmy. Populární sporty.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

6. ročník
Pohybové hry

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

6. ročník

Kritéria hodnocení
vyhledání informace•
formulář•
pravidla her•
četba z časopisů•
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

6. ročník

4. moje třída
Očekávané výstupy

žák:

Sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací
souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými
okruhy

sestaví sdělení•

 zapojí se do jednoduchých rozhovorů
- použije základní zdvořilostní obraty (např. oslovení, pozdrav,
rozloučení, poděkování) ve velmi krátkých a pomalu vedených
rozhovorech
-se účastní jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů, ve
kterých poskytne konkrétní informace o sobě, dalších osobách,
zvířatech, předmětech, činnostech nebo se na podobné informace
zeptá (např. představí sebe či druhé, sdělí věk, kde bydlí, co dělá,
vlastní a umí, nebo se na totéž zeptá) za použití jednoduchých
slovních spojení a otázek

- sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných
témat
-se představí, sdělí svůj věk, kde bydlí, co dělá, vlastní, umí, má
rád/nerad za použití jednoduchých slovních spojení a vět
- odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a
podobné otázky pokládá
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností
- porozumí krátkým a jednoduchým otázkám souvisejícím s
osvojovanými tématy, jsou-li mu pokládány pomalu a s pečlivou
výslovností (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže znak nebo
obrázek, doplní odpověď, vykoná činnost)
rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny
pomalu a zřetelně, a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu
- rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby,
zvířata, činnosti nebo číselné a časové údaje) v pomalém a
zřetelném projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
- krátce pohovoří na osvojené téma (např. podle předem
připravené osnovy nebo s vizuálním oporou)
vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci
ze svého každodenního života
- popíše sebe samého, další osoby, prostředí, v němž žije,
každodenní činnosti a potřeby a způsob života za použití
jednoduchých vět

MINIMÁLNÍ:
odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby

jednoduchá konverzace•

Vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří
odpověď na otázku.

MINIMÁLNÍ:
 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech,
které se týkají osvojených tematických okruhů
 rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby

vyhledání informace•

Umí vyplnit základní údaje do formulářů o sobě, o své rodině a
kamarádech.
- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- reaguje na jednoduché písemné sdělení

formulář•

Učivo
Moje třída. Přátelé. Moje rodina.Koníčky. Omluva, žádost.
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5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

6. ročník

4. moje třída

Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů
(časopisy, obrazové a poslechové materiály).

četba z časopisů•

Rozumí běžně užívaným jednoduchým nápisům
práce se slovníkem•

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Občanská výchova

6. ročník
Naše škola

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
sestaví sdělení•
jednoduchá konverzace•
vyhledání informace•
formulář•
četba z časopisů•
práce se slovníkem•
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5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

6. ročník

5. tradice sousedních zemí
Očekávané výstupy

žák:

 zapojí se do jednoduchých rozhovorů
- použije základní zdvořilostní obraty (např. oslovení, pozdrav,
rozloučení, poděkování) ve velmi krátkých a pomalu vedených
rozhovorech
-se účastní jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů, ve
kterých poskytne konkrétní informace o sobě, dalších osobách,
zvířatech, předmětech, činnostech nebo se na podobné informace
zeptá (např. představí sebe či druhé, sdělí věk, kde bydlí, co dělá,
vlastní a umí, nebo se na totéž zeptá) za použití jednoduchých
slovních spojení a otázek

- sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných
témat
-se představí, sdělí svůj věk, kde bydlí, co dělá, vlastní, umí, má
rád/nerad za použití jednoduchých slovních spojení a vět
- odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a
podobné otázky pokládá
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností
- porozumí krátkým a jednoduchým otázkám souvisejícím s
osvojovanými tématy, jsou-li mu pokládány pomalu a s pečlivou
výslovností (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže znak nebo
obrázek, doplní odpověď, vykoná činnost)
rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny
pomalu a zřetelně, a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu
- rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby,
zvířata, činnosti nebo číselné a časové údaje) v pomalém a
zřetelném projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
- krátce pohovoří na osvojené téma (např. podle předem
připravené osnovy nebo s vizuálním oporou)
vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci
ze svého každodenního života
- popíše sebe samého, další osoby, prostředí, v němž žije,
každodenní činnosti a potřeby a způsob života za použití
jednoduchých vět

MINIMÁLNÍ:
odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby

jednoduchá konverzace•

- rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
- rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat

MINIMÁLNÍ:
 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojených
tematických okruhů (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)

správně foneticky číst•

Písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje krátké texty

MINIMÁLNÍ:
odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby

správně gramaticky•

Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů
(časopisy, obrazové a poslechové materiály).

četba z časopisů•

Rozumí běžně užívaným jednoduchým nápisům
práce se slovníkem•

Učivo
Zvyky a tradice sousedních zemí (Velikonoce, Vánoce). Názvy zemí,
národů a jazyků. Prázdniny.Cestování. Můj domov.Svátky.
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5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

6. ročník

5. tradice sousedních zemí

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Multikulturalita

Kulturní diference

Lidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků:

Občanská výchova

6. ročník
Evropa

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
jednoduchá konverzace•
správně foneticky číst•
správně gramaticky•
četba z časopisů•
práce se slovníkem•
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5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

6. ročník

6. rodinný život
Očekávané výstupy

žák:

Sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací
souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými
okruhy

sestaví sdělení•

 zapojí se do jednoduchých rozhovorů
- použije základní zdvořilostní obraty (např. oslovení, pozdrav,
rozloučení, poděkování) ve velmi krátkých a pomalu vedených
rozhovorech
-se účastní jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů, ve
kterých poskytne konkrétní informace o sobě, dalších osobách,
zvířatech, předmětech, činnostech nebo se na podobné informace
zeptá (např. představí sebe či druhé, sdělí věk, kde bydlí, co dělá,
vlastní a umí, nebo se na totéž zeptá) za použití jednoduchých
slovních spojení a otázek

- sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných
témat
-se představí, sdělí svůj věk, kde bydlí, co dělá, vlastní, umí, má
rád/nerad za použití jednoduchých slovních spojení a vět
- odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a
podobné otázky pokládá
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností
- porozumí krátkým a jednoduchým otázkám souvisejícím s
osvojovanými tématy, jsou-li mu pokládány pomalu a s pečlivou
výslovností (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže znak nebo
obrázek, doplní odpověď, vykoná činnost)
rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny
pomalu a zřetelně, a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu
- rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby,
zvířata, činnosti nebo číselné a časové údaje) v pomalém a
zřetelném projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
- krátce pohovoří na osvojené téma (např. podle předem
připravené osnovy nebo s vizuálním oporou)
vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci
ze svého každodenního života
- popíše sebe samého, další osoby, prostředí, v němž žije,
každodenní činnosti a potřeby a způsob života za použití
jednoduchých vět

MINIMÁLNÍ:
odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby

jednoduchá konverzace•

Vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří
odpověď na otázku.

MINIMÁLNÍ:
 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech,
které se týkají osvojených tematických okruhů
 rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby

vyhledání informace•

Umí vyplnit základní údaje do formulářů o sobě, o své rodině a
kamarádech.
- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- reaguje na jednoduché písemné sdělení

formulář•

Učivo
Odkud jsi? Porovnání rodinného života v různých zemích.
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

6. ročník

6. rodinný život

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Mezilidské vztahy

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Občanská výchova

6. ročník
Domov

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
sestaví sdělení•
jednoduchá konverzace•
vyhledání informace•
formulář•

7. gramatické struktury
Očekávané výstupy

žák:

- rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
- rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat

MINIMÁLNÍ:
 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojených
tematických okruhů (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)

správně foneticky číst•

Písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje krátké texty

MINIMÁLNÍ:
odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby

správně gramaticky•

Rozumí běžně užívaným jednoduchým nápisům
práce se slovníkem•

Učivo
Základní gramatické struktury a typy vět. Základní vztahy -
existenciální, prostorové, časové, kvalitativní, kvantitativní.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

6. ročník
Tvarosloví, kodifikace
Poučení o jazyce

přesahy z učebních bloků:
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5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

6. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
správně foneticky číst•
správně gramaticky•
práce se slovníkem•

8. nápisy
Očekávané výstupy

žák:

Vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří
odpověď na otázku.

MINIMÁLNÍ:
 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech,
které se týkají osvojených tematických okruhů
 rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby

vyhledání informace•

Umí vyplnit základní údaje do formulářů o sobě, o své rodině a
kamarádech.
- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- reaguje na jednoduché písemné sdělení

formulář•

Rozumí běžně užívaným jednoduchým nápisům
práce se slovníkem•

Učivo
Nápisy - grafická podoba slova.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

6. ročník
Literární výchova

Výtvarná výchova

Vizuální vyjadřování

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

6. ročník

Kritéria hodnocení
vyhledání informace•
formulář•
práce se slovníkem•

7. ročník
3 týdně, P
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

7. ročník

1. práce s textem
Očekávané výstupy

žák:

plynule a foneticky správné čtení textů, porozumění textů (tvorba
otázek, převyprávění)
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných
témat
- sdělí informace o členech své rodiny, kamarádech a spolužácích
(např. jméno, věk, kde bydlí, co dělají, vlastní, umí, mají
rádi/neradi) za použití jednoduchých slovních spojení a vět

MINIMÁLNÍ:
 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojených
tematických okruhů (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)

převyprávění•

písemně gramaticky správně tvořit věty a krátké texty
napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení
o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a
každodenního života
- napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých se představí,
uvede svůj věk, kde bydlí, co dělá, vlastní, umí, má rád/nerad

MINIMÁLNÍ:
 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech,
které se týkají osvojených tematických okruhů
 rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby

tvoření vět•

sestaví jednoduché sdělení týkající se kulturních rozdílů v ČR  a
Velké Británii
rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny
pomalu a zřetelně, a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu
-rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby,
zvířata, činnosti nebo číselné a časové údaje) v pomalém a
zřetelném projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
-porozumí významu slov a slovních spojení vztahujících se k
osvojovaným tématům v projevu, který je pronášen pomalu a
zřetelně, má-li k dispozici vizuální oporu (např. vybere, přiřadí,
seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující význam
daného slova nebo slovního spojení, vykoná činnost)
rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen
pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
-zachytí konkrétní informace (např. o předmětech, osobách,
zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích) v
krátkém jednoduchém poslechovém textu, který se vztahuje k
osvojovaným tématům, má-li k dispozici vizuální nebo zvukovou
oporu
vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci
ze svého každodenního života
- vypráví jednoduchý příběh jako sled jednotlivých událostí za
použití vět řazených za sebou nebo propojených např. spojkami a,
ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec

MINIMÁLNÍ:
odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby

jednoduché sdělení•

ovládne jednoduchá sdělení a reakce na ně
reakce•

dokáže napsat jednoduché vyjádření

MINIMÁLNÍ:
odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby

vyjádření•

Učivo
Práce s textem v časopisech a učebnici.
Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně
srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky
fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace,
ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby.
Slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné
komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům
a komunikačním situacím; práce se slovníkem.
Tematické okruhy - domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura,
sport, péče o zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí,
příroda a město, nákupy a móda, společnost a její problémy, volba
povolání, moderní technologie a média, cestování, reálie zemí
příslušných jazykových oblastí.
Mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby,
které nenarušují smysl sdělení a porozumění).
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

7. ročník

1. práce s textem

dokáže popsat osobu (fyzické a psychické vlastnosti)
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- sestaví/napíše krátký jednoduchý popis sebe samého, dalších
osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb,
způsobu života a minulých událostí za použití vět propojených
např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom,
nakonec

popis osoby•

jednoduchými větami porovná život v různých rodinách
srovnání•

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

7. ročník
Věta a souvětí

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
převyprávění•
tvoření vět•
jednoduché sdělení•
reakce•
vyjádření•
popis osoby•
srovnání•
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

7. ročník

2. slovesné časy
Očekávané výstupy

žák:

písemně gramaticky správně tvořit věty a krátké texty
napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení
o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a
každodenního života
- napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých se představí,
uvede svůj věk, kde bydlí, co dělá, vlastní, umí, má rád/nerad

MINIMÁLNÍ:
 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech,
které se týkají osvojených tematických okruhů
 rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby

tvoření vět•

sestaví jednoduché sdělení týkající se kulturních rozdílů v ČR  a
Velké Británii
rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny
pomalu a zřetelně, a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu
-rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby,
zvířata, činnosti nebo číselné a časové údaje) v pomalém a
zřetelném projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
-porozumí významu slov a slovních spojení vztahujících se k
osvojovaným tématům v projevu, který je pronášen pomalu a
zřetelně, má-li k dispozici vizuální oporu (např. vybere, přiřadí,
seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující význam
daného slova nebo slovního spojení, vykoná činnost)
rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen
pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
-zachytí konkrétní informace (např. o předmětech, osobách,
zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích) v
krátkém jednoduchém poslechovém textu, který se vztahuje k
osvojovaným tématům, má-li k dispozici vizuální nebo zvukovou
oporu
vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci
ze svého každodenního života
- vypráví jednoduchý příběh jako sled jednotlivých událostí za
použití vět řazených za sebou nebo propojených např. spojkami a,
ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec

MINIMÁLNÍ:
odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby

jednoduché sdělení•

Učivo
slovní druhy, slovesné časy - jejich správné použití

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

přesahy do učebních bloků:

Cvičení z českého jazyka

7. ročník
Lexikologie

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

7. ročník

Kritéria hodnocení
tvoření vět•
jednoduché sdělení•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

7. ročník

3. reálie
Očekávané výstupy

žák:

plynule a foneticky správné čtení textů, porozumění textů (tvorba
otázek, převyprávění)
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných
témat
- sdělí informace o členech své rodiny, kamarádech a spolužácích
(např. jméno, věk, kde bydlí, co dělají, vlastní, umí, mají
rádi/neradi) za použití jednoduchých slovních spojení a vět

MINIMÁLNÍ:
 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojených
tematických okruhů (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)

převyprávění•

písemně gramaticky správně tvořit věty a krátké texty
napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení
o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a
každodenního života
- napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých se představí,
uvede svůj věk, kde bydlí, co dělá, vlastní, umí, má rád/nerad

MINIMÁLNÍ:
 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech,
které se týkají osvojených tematických okruhů
 rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby

tvoření vět•

sestaví jednoduché sdělení týkající se kulturních rozdílů v ČR  a
Velké Británii
rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny
pomalu a zřetelně, a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu
-rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby,
zvířata, činnosti nebo číselné a časové údaje) v pomalém a
zřetelném projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
-porozumí významu slov a slovních spojení vztahujících se k
osvojovaným tématům v projevu, který je pronášen pomalu a
zřetelně, má-li k dispozici vizuální oporu (např. vybere, přiřadí,
seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující význam
daného slova nebo slovního spojení, vykoná činnost)
rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen
pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
-zachytí konkrétní informace (např. o předmětech, osobách,
zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích) v
krátkém jednoduchém poslechovém textu, který se vztahuje k
osvojovaným tématům, má-li k dispozici vizuální nebo zvukovou
oporu
vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci
ze svého každodenního života
- vypráví jednoduchý příběh jako sled jednotlivých událostí za
použití vět řazených za sebou nebo propojených např. spojkami a,
ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec

MINIMÁLNÍ:
odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby

jednoduché sdělení•

dokáže napsat jednoduché vyjádření

MINIMÁLNÍ:
odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby

vyjádření•

Učivo
reálie v České republice a Velké Británii
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

7. ročník

3. reálie

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

Kulturní diference

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občan, občanská společnost a stát

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

7. ročník
Komunikační a slohová výchova

Cvičení z českého jazyka

Interpretace a práce s textem

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
převyprávění•
tvoření vět•
jednoduché sdělení•
vyjádření•

4. poděkování
Očekávané výstupy

žák:

ovládne jednoduchá sdělení a reakce na ně
reakce•

dokáže napsat jednoduché vyjádření

MINIMÁLNÍ:
odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby

vyjádření•

Učivo
poděkování, prosba, žádost o pomoc a informaci

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

7. ročník
Komunikační a slohová výchova

Občanská výchova

Společenské chování
Vztahy mezi lidmi
Lidská setkání

přesahy z učebních bloků:

Občanská výchova

7. ročník
Společenské chování

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

7. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
reakce•
vyjádření•

5. společenské chování
Očekávané výstupy

žák:

písemně gramaticky správně tvořit věty a krátké texty
napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení
o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a
každodenního života
- napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých se představí,
uvede svůj věk, kde bydlí, co dělá, vlastní, umí, má rád/nerad

MINIMÁLNÍ:
 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech,
které se týkají osvojených tematických okruhů
 rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby

tvoření vět•

sestaví jednoduché sdělení týkající se kulturních rozdílů v ČR  a
Velké Británii
rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny
pomalu a zřetelně, a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu
-rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby,
zvířata, činnosti nebo číselné a časové údaje) v pomalém a
zřetelném projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
-porozumí významu slov a slovních spojení vztahujících se k
osvojovaným tématům v projevu, který je pronášen pomalu a
zřetelně, má-li k dispozici vizuální oporu (např. vybere, přiřadí,
seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující význam
daného slova nebo slovního spojení, vykoná činnost)
rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen
pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
-zachytí konkrétní informace (např. o předmětech, osobách,
zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích) v
krátkém jednoduchém poslechovém textu, který se vztahuje k
osvojovaným tématům, má-li k dispozici vizuální nebo zvukovou
oporu
vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci
ze svého každodenního života
- vypráví jednoduchý příběh jako sled jednotlivých událostí za
použití vět řazených za sebou nebo propojených např. spojkami a,
ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec

MINIMÁLNÍ:
odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby

jednoduché sdělení•

ovládne jednoduchá sdělení a reakce na ně
reakce•

dokáže napsat jednoduché vyjádření

MINIMÁLNÍ:
odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby

vyjádření•

jednoduchými větami porovná život v různých rodinách
srovnání•

Učivo
společenský program
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

7. ročník

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Fungování a vliv médií ve společnosti

přesahy do učebních bloků:

Občanská výchova

7. ročník
Společenské chování
Zásady lidského soužití
Vztahy mezi lidmi
Lidská setkání
Kulturní život

přesahy z učebních bloků:

Občanská výchova

7. ročník
Společenské chování

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
tvoření vět•
jednoduché sdělení•
reakce•
vyjádření•
srovnání•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

7. ročník

6. zájmová činnost
Očekávané výstupy

žák:

písemně gramaticky správně tvořit věty a krátké texty
napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení
o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a
každodenního života
- napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých se představí,
uvede svůj věk, kde bydlí, co dělá, vlastní, umí, má rád/nerad

MINIMÁLNÍ:
 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech,
které se týkají osvojených tematických okruhů
 rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby

tvoření vět•

sestaví jednoduché sdělení týkající se kulturních rozdílů v ČR  a
Velké Británii
rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny
pomalu a zřetelně, a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu
-rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby,
zvířata, činnosti nebo číselné a časové údaje) v pomalém a
zřetelném projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
-porozumí významu slov a slovních spojení vztahujících se k
osvojovaným tématům v projevu, který je pronášen pomalu a
zřetelně, má-li k dispozici vizuální oporu (např. vybere, přiřadí,
seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující význam
daného slova nebo slovního spojení, vykoná činnost)
rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen
pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
-zachytí konkrétní informace (např. o předmětech, osobách,
zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích) v
krátkém jednoduchém poslechovém textu, který se vztahuje k
osvojovaným tématům, má-li k dispozici vizuální nebo zvukovou
oporu
vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci
ze svého každodenního života
- vypráví jednoduchý příběh jako sled jednotlivých událostí za
použití vět řazených za sebou nebo propojených např. spojkami a,
ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec

MINIMÁLNÍ:
odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby

jednoduché sdělení•

ovládne jednoduchá sdělení a reakce na ně
reakce•

dokáže napsat jednoduché vyjádření

MINIMÁLNÍ:
odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby

vyjádření•

dokáže popsat osobu (fyzické a psychické vlastnosti)
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- sestaví/napíše krátký jednoduchý popis sebe samého, dalších
osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb,
způsobu života a minulých událostí za použití vět propojených
např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom,
nakonec

popis osoby•

jednoduchými větami porovná život v různých rodinách
srovnání•

Učivo
zájmová činnost, rodina, volný čas
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

7. ročník

6. zájmová činnost

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Fungování a vliv médií ve společnosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kreativita

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

přesahy do učebních bloků:

Občanská výchova

7. ročník
Vztahy mezi lidmi
Kulturní život

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
tvoření vět•
jednoduché sdělení•
reakce•
vyjádření•
popis osoby•
srovnání•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

7. ročník

7. rodina
Očekávané výstupy

žák:

plynule a foneticky správné čtení textů, porozumění textů (tvorba
otázek, převyprávění)
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných
témat
- sdělí informace o členech své rodiny, kamarádech a spolužácích
(např. jméno, věk, kde bydlí, co dělají, vlastní, umí, mají
rádi/neradi) za použití jednoduchých slovních spojení a vět

MINIMÁLNÍ:
 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojených
tematických okruhů (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)

převyprávění•

písemně gramaticky správně tvořit věty a krátké texty
napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení
o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a
každodenního života
- napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých se představí,
uvede svůj věk, kde bydlí, co dělá, vlastní, umí, má rád/nerad

MINIMÁLNÍ:
 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech,
které se týkají osvojených tematických okruhů
 rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby

tvoření vět•

sestaví jednoduché sdělení týkající se kulturních rozdílů v ČR  a
Velké Británii
rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny
pomalu a zřetelně, a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu
-rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby,
zvířata, činnosti nebo číselné a časové údaje) v pomalém a
zřetelném projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
-porozumí významu slov a slovních spojení vztahujících se k
osvojovaným tématům v projevu, který je pronášen pomalu a
zřetelně, má-li k dispozici vizuální oporu (např. vybere, přiřadí,
seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující význam
daného slova nebo slovního spojení, vykoná činnost)
rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen
pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
-zachytí konkrétní informace (např. o předmětech, osobách,
zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích) v
krátkém jednoduchém poslechovém textu, který se vztahuje k
osvojovaným tématům, má-li k dispozici vizuální nebo zvukovou
oporu
vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci
ze svého každodenního života
- vypráví jednoduchý příběh jako sled jednotlivých událostí za
použití vět řazených za sebou nebo propojených např. spojkami a,
ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec

MINIMÁLNÍ:
odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby

jednoduché sdělení•

ovládne jednoduchá sdělení a reakce na ně
reakce•

dokáže napsat jednoduché vyjádření

MINIMÁLNÍ:
odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby

vyjádření•

Učivo
rodina, domov, bydlení, péče o zdraví
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

7. ročník

7. rodina

dokáže popsat osobu (fyzické a psychické vlastnosti)
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- sestaví/napíše krátký jednoduchý popis sebe samého, dalších
osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb,
způsobu života a minulých událostí za použití vět propojených
např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom,
nakonec

popis osoby•

jednoduchými větami porovná život v různých rodinách
srovnání•

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

7. ročník
Komunikační a slohová výchova

Občanská výchova

Zásady lidského soužití
Vztahy mezi lidmi

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
převyprávění•
tvoření vět•
jednoduché sdělení•
reakce•
vyjádření•
popis osoby•
srovnání•

8. ročník
3 týdně, P
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

8. ročník

1. práce s časopisem
Očekávané výstupy

žák:

rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu
autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech
vyhledává známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny
pomalu a zřetelně, a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu
- porozumí smyslu jednoduchých vět vztahujících se k
osvojovaným tématům v projevu, který je pronášen pomalu a
zřetelně, má-li k dispozici vizuální oporu (např. vybere, přiřadí,
seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující význam
dané věty nebo její části, vykoná činnost)

porozumění obsahu•

používá dvojjazyčný slovník, vyhledává informaci nebo význam
slova ve vhodném výkladovém slovníku
vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci
ze svého každodenního života
-popíše událost za použití vět řazených za sebou nebo
propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci
nejdříve, potom, nakonec
rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich
požadované informace
-porozumí obsahu krátkého a jednoduchého textu týkajícího se
každodenních témat (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak,
obrázek nebo text znázorňující obsah daného textu)

práce se slovníkem•

Učivo
Práce s časopisem RxR, četba textů na internetových stránkách
(zaměřených na věkovou kategorii 13 - 15 let).
Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně
srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky
fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace,
ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby.
Slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné
komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům
a komunikačním situacím; práce se slovníkem.
Tematické okruhy - domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura,
sport, péče o zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí,
příroda a město, nákupy a móda, společnost a její problémy, volba
povolání, moderní technologie a média, cestování, reálie zemí
příslušných jazykových oblastí.
Mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby,
které nenarušují smysl sdělení a porozumění).

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Stavba mediálních sdělení

přesahy do učebních bloků:

Svět práce

8. ročník
volba profesní orientace

Technické práce

technická dokumentace

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
porozumění obsahu•
práce se slovníkem•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

8. ročník

2. slovní zásoba
Očekávané výstupy

žák:

 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich
požadované informace
rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména
pokud má k dispozici vizuální oporu
- rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby,
zvířata, činnosti nebo číselné a časové údaje) v krátkém textu z
běžného života
- porozumí významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět,
které se vztahují k tématům z běžného života, má-li k dispozici
vizuální oporu (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak,
obrázek nebo text znázorňující význam daného slova nebo
slovního spojení, vykoná činnost)

MINIMÁLNÍ:
 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojených
tematických okruhů (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)

správné čtení•

rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu
autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech
vyhledává známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny
pomalu a zřetelně, a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu
- porozumí smyslu jednoduchých vět vztahujících se k
osvojovaným tématům v projevu, který je pronášen pomalu a
zřetelně, má-li k dispozici vizuální oporu (např. vybere, přiřadí,
seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující význam
dané věty nebo její části, vykoná činnost)

porozumění obsahu•

rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci,
vyžádá si informaci
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných
témat
- popíše skutečnosti, se kterými se běžně setkává (např.
předměty, zvířata, činnosti), za použití jednoduchých slovních
spojení a vět
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a
podobné otázky pokládá
- reaguje pomocí slov, jednoduchých slovních spojení a vět na
otázky týkající se jeho samotného, členů jeho rodiny a kamarádů
(např. sdělí jméno, věk, kde bydlí, co dělá, vlastní a umí, má
rád/nerad)

MINIMÁLNÍ:
odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby

konverzace•

odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu
odvození významu slov•

Učivo
slovní zásoba, gramatické struktury a typy vět, tvorba otázky
a záporu
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

8. ročník
Jazyková výchova

Cvičení z českého jazyka

Lexikologie
Mediální výchova

školní časopis
jazyk a jazyková komunikace

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
správné čtení•
porozumění obsahu•
konverzace•
odvození významu slov•
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

8. ročník

3. pozdrav
Očekávané výstupy

žák:

rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci,
vyžádá si informaci
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných
témat
- popíše skutečnosti, se kterými se běžně setkává (např.
předměty, zvířata, činnosti), za použití jednoduchých slovních
spojení a vět
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a
podobné otázky pokládá
- reaguje pomocí slov, jednoduchých slovních spojení a vět na
otázky týkající se jeho samotného, členů jeho rodiny a kamarádů
(např. sdělí jméno, věk, kde bydlí, co dělá, vlastní a umí, má
rád/nerad)

MINIMÁLNÍ:
odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby

konverzace•

sestaví jednoduché (ústní i písemné)sdělení týkající se situací
souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tématickými
okruhy
napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení
o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a
každodenního života
- napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých představí
členy své rodiny, kamarády a spolužáky, uvede jejich věk, kde
bydlí, co dělají, vlastní, umí, mají rádi/neradi
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- napíše jednoduchý text (např. dopis, e-mail, vzkaz) vyjadřující
např. poděkování, pozvání, prosbu nebo omluvu za použití
jednoduchých vět

sdělení•

 stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i
konverzace- zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje
v běžných formálních i neformálních situacích
 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
 vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, místa a věci
ze svého každodenního života
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a
podobné otázky pokládá
- odpoví a poskytne konkrétní informace (např. o předmětech,
zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích), které se
vztahují k osvojovaným tématům, za použití slov, jednoduchých
slovních spojení a vět

MINIMÁLNÍ:
rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech,
které se týkají osvojených tematických okruhů
 rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby

domluvení se•

jednoduchým způsobem se domluví v každodenních situacích
konverzace•

Učivo
oslovení, reakce na oslovení, pozdrav, přivítání, rozloučení, umět
vyjádřit žádost, prosbu, odmítnutí

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

přesahy do učebních bloků:

Mediální výchova

8. ročník
jazyk a jazyková komunikace

přesahy z učebních bloků:
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

8. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
konverzace•
sdělení•
domluvení se•
konverzace•

4. práce se slovníkem
Očekávané výstupy

žák:

používá dvojjazyčný slovník, vyhledává informaci nebo význam
slova ve vhodném výkladovém slovníku
vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci
ze svého každodenního života
-popíše událost za použití vět řazených za sebou nebo
propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci
nejdříve, potom, nakonec
rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich
požadované informace
-porozumí obsahu krátkého a jednoduchého textu týkajícího se
každodenních témat (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak,
obrázek nebo text znázorňující obsah daného textu)

práce se slovníkem•

Učivo
práce se slovníkem, metody scanning,skimming

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

8. ročník
Výstavba textu
Jazyková výchova

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

8. ročník
Výstavba textu

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
práce se slovníkem•
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

8. ročník

5. volný čas
Očekávané výstupy

žák:

sestaví jednoduché (ústní i písemné)sdělení týkající se situací
souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tématickými
okruhy
napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení
o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a
každodenního života
- napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých představí
členy své rodiny, kamarády a spolužáky, uvede jejich věk, kde
bydlí, co dělají, vlastní, umí, mají rádi/neradi
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- napíše jednoduchý text (např. dopis, e-mail, vzkaz) vyjadřující
např. poděkování, pozvání, prosbu nebo omluvu za použití
jednoduchých vět

sdělení•

 stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i
konverzace- zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje
v běžných formálních i neformálních situacích
 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
 vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, místa a věci
ze svého každodenního života
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a
podobné otázky pokládá
- odpoví a poskytne konkrétní informace (např. o předmětech,
zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích), které se
vztahují k osvojovaným tématům, za použití slov, jednoduchých
slovních spojení a vět

MINIMÁLNÍ:
rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech,
které se týkají osvojených tematických okruhů
 rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby

domluvení se•

jednoduchým způsobem se domluví v každodenních situacích
konverzace•

Učivo
konverzační témata v přiměřeném rozsahu ( škola, rodina, volný čas)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

přesahy do učebních bloků:

Občanská výchova

8. ročník
Výroba, obchod, služby
Peníze

Tělesná výchova

Zdravotní orientace
Význam pohybu

přesahy z učebních bloků:

Občanská výchova

8. ročník
Láska, zamilovanost

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

8. ročník

Kritéria hodnocení
sdělení•
domluvení se•
konverzace•

6. formulář
Očekávané výstupy

žák:

rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu
autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech
vyhledává známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny
pomalu a zřetelně, a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu
- porozumí smyslu jednoduchých vět vztahujících se k
osvojovaným tématům v projevu, který je pronášen pomalu a
zřetelně, má-li k dispozici vizuální oporu (např. vybere, přiřadí,
seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující význam
dané věty nebo její části, vykoná činnost)

porozumění obsahu•

používá dvojjazyčný slovník, vyhledává informaci nebo význam
slova ve vhodném výkladovém slovníku
vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci
ze svého každodenního života
-popíše událost za použití vět řazených za sebou nebo
propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci
nejdříve, potom, nakonec
rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich
požadované informace
-porozumí obsahu krátkého a jednoduchého textu týkajícího se
každodenních témat (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak,
obrázek nebo text znázorňující obsah daného textu)

práce se slovníkem•

sestaví jednoduché (ústní i písemné)sdělení týkající se situací
souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tématickými
okruhy
napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení
o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a
každodenního života
- napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých představí
členy své rodiny, kamarády a spolužáky, uvede jejich věk, kde
bydlí, co dělají, vlastní, umí, mají rádi/neradi
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- napíše jednoduchý text (např. dopis, e-mail, vzkaz) vyjadřující
např. poděkování, pozvání, prosbu nebo omluvu za použití
jednoduchých vět

sdělení•

písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a
krátké texty

MINIMÁLNÍ:
odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby

obměna textu•

Učivo
osobní dopis, vyplnění formuláře, dotazníku

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Multikulturalita

přesahy do učebních bloků:

Konverzace v německém jazyce

8. ročník
práce s textem

přesahy z učebních bloků:
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5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

8. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
porozumění obsahu•
práce se slovníkem•
sdělení•
obměna textu•

7. stravování
Očekávané výstupy

žák:

rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu
autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech
vyhledává známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny
pomalu a zřetelně, a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu
- porozumí smyslu jednoduchých vět vztahujících se k
osvojovaným tématům v projevu, který je pronášen pomalu a
zřetelně, má-li k dispozici vizuální oporu (např. vybere, přiřadí,
seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující význam
dané věty nebo její části, vykoná činnost)

porozumění obsahu•

sestaví jednoduché (ústní i písemné)sdělení týkající se situací
souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tématickými
okruhy
napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení
o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a
každodenního života
- napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých představí
členy své rodiny, kamarády a spolužáky, uvede jejich věk, kde
bydlí, co dělají, vlastní, umí, mají rádi/neradi
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- napíše jednoduchý text (např. dopis, e-mail, vzkaz) vyjadřující
např. poděkování, pozvání, prosbu nebo omluvu za použití
jednoduchých vět

sdělení•

jednoduchým způsobem se domluví v každodenních situacích
konverzace•

Učivo
stravování, počasí, nákupy, oblékání, péče o zdraví, příroda,
cestování, člověk a společnost

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků:

Konverzace v německém jazyce

8. ročník
jídlo a nápoje

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

8. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
porozumění obsahu•
sdělení•
konverzace•

8. vztahy mezi sebou
Očekávané výstupy

žák:

sestaví jednoduché (ústní i písemné)sdělení týkající se situací
souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tématickými
okruhy
napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení
o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a
každodenního života
- napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých představí
členy své rodiny, kamarády a spolužáky, uvede jejich věk, kde
bydlí, co dělají, vlastní, umí, mají rádi/neradi
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- napíše jednoduchý text (např. dopis, e-mail, vzkaz) vyjadřující
např. poděkování, pozvání, prosbu nebo omluvu za použití
jednoduchých vět

sdělení•

 stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i
konverzace- zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje
v běžných formálních i neformálních situacích
 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
 vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, místa a věci
ze svého každodenního života
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a
podobné otázky pokládá
- odpoví a poskytne konkrétní informace (např. o předmětech,
zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích), které se
vztahují k osvojovaným tématům, za použití slov, jednoduchých
slovních spojení a vět

MINIMÁLNÍ:
rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech,
které se týkají osvojených tematických okruhů
 rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby

domluvení se•

jednoduchým způsobem se domluví v každodenních situacích
konverzace•

Učivo
základní vztahy - kdo, kde, kam, kdy, jaký, který, jak, kolik

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Občanská výchova

8. ročník
Láska, zamilovanost

Zeměpis

Evropa

přesahy z učebních bloků:

Občanská výchova

8. ročník
Láska, zamilovanost

Český jazyk a literatura

Komunikační a slohová výchova

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

 157
Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové

SMILE verze 3.2.0



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

8. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
sdělení•
domluvení se•
konverzace•

9. ročník
3 týdně, P

1. internet
Očekávané výstupy

žák:

rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu
autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech
vyhledává známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich
požadované informace
- odvodí z kontextu význam neznámých slov, která se vyskytují v
jednoduchém textu
- porozumí běžným označením a nápisům na veřejných místech,
které se týkají např. orientace, upozornění, varování, zákazu,
časových údajů
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
-zapíše/doplní informace, slovní spojení nebo jednoduché věty,
které se týkají jeho osoby, rodiny a kamarádů, předmětů nebo
činností, které běžně vykonává

autentické materiály•

odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu
odvození slov•

používá dvojjazyčný slovník, vyhledává informaci nebo význam
slova ve vhodném výkladovém slovníku
vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci
ze svého každodenního života
- popíše své plány za použití vět řazených za sebou nebo
propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci
nejdříve, potom, nakonec
vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
- najde konkrétní informace číselné i nečíselné povahy (např. o
prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách,
osobách ve svém okolí, způsobu života) v jednoduchém textu
vztahujícím se k tématům, se kterými se může běžně setkat ve
svém životě

dvojjazyčný slovník•

Učivo
Práce s časopisem RxR, četba textů na internetových stránkách
(zaměřených na věkovou kategorii 13 - 15 let).
Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně
srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky
fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace,
ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby.
Slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné
komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům
a komunikačním situacím; práce se slovníkem.
Tematické okruhy - domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura,
sport, péče o zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí,
příroda a město, nákupy a móda, společnost a její problémy, volba
povolání, moderní technologie a média, cestování, reálie zemí
příslušných jazykových oblastí.
Mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby,
které nenarušují smysl sdělení a porozumění).

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

9. ročník
politická mapa dnešního světa
světové hodspodářství

Svět práce

možnosti vzdělávání

přesahy z učebních bloků:
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5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

9. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
autentické materiály•
odvození slov•
dvojjazyčný slovník•
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5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

9. ročník

2. slovní zásoba
Očekávané výstupy

žák:

čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu
vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se
vztahuje k osvojovaným tématům
- najde konkrétní informace (např. o předmětech, osobách,
zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích) v
krátkém jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména
pokud má k dispozici vizuální oporu
- porozumí tématu krátkého textu, který se vztahuje k tématům z
běžného života a je podpořen obrazem (např. vybere, přiřadí,
ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující téma nebo
obsah daného textu)

MINIMÁLNÍ:
 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojených
tematických okruhů (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)

čtení textu•

rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci,
vyžádá si informaci
rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
- porozumí tématu/obsahu krátkého a jednoduchého projevu
zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k
osvojovaným tématům (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak,
obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah daného textu)
se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných
formálních i neformálních situacích
- se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkého, jasně
strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších
osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a
způsobu života, je-li mu partner v komunikaci ochoten v případě
nutnosti pomoci
- se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, jasně
strukturovaných rozhovorů, ve kterých formuluje pozvání a na
pozvání reaguje
- se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, jasně
strukturovaných rozhovorů, ve kterých se domluví na tom, co bude
dělat, kam půjde, a na podobné výpovědi reaguje
- se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, jasně
strukturovaných rozhovorů, ve kterých sdělí, co se mu líbí/nelíbí,
co si přeje/nepřeje, a na podobné výpovědi reaguje
- poskytne a zjistí informace týkající se běžných témat v
každodenních situacích (např. kde si co koupit a kolik co stojí,
jakým prostředkem se dostane na určité místo, kde se co nalézá)
za použití slovních spojení a vět

MINIMÁLNÍ:
odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby

konverzace•

používá dvojjazyčný slovník, vyhledává informaci nebo význam
slova ve vhodném výkladovém slovníku
vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci
ze svého každodenního života
- popíše své plány za použití vět řazených za sebou nebo
propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci
nejdříve, potom, nakonec
vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
- najde konkrétní informace číselné i nečíselné povahy (např. o
prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách,
osobách ve svém okolí, způsobu života) v jednoduchém textu
vztahujícím se k tématům, se kterými se může běžně setkat ve
svém životě

dvojjazyčný slovník•

Učivo
slovní zásoba, gramatické struktury a typy vět, tvorba otázky
a záporu
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5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

9. ročník

2. slovní zásoba

sestaví jednoduché (ústní i písemné)sdělení týkající se situací
souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tématickými
okruhy
rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen
pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
porozumí tématu velmi krátkého a jednoduchého poslechového
textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům, má-li k dispozici
vizuální nebo zvukovou oporu (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní
znak, obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah daného
textu)
napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení
o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a
každodenního života
- sestaví s použitím slov, jednoduchých slovních spojení a vět
krátký pozdrav, dotaz či vzkaz, ve kterém sdělí konkrétní
informace nebo se na ně zeptá (např. jak se má, kde je, co dělá,
vlastní a umí, zda souhlasí, či nesouhlasí) za použití základních
zdvořilostních obratů (např. oslovení, pozdrav, rozloučení,
poděkování)
 sestaví s použitím slov, jednoduchých slovních spojení a vět
krátký pozdrav, dotaz či vzkaz, ve kterém sdělí konkrétní
informace nebo se na ně zeptá (např. jak se má, kde je, co dělá,
vlastní a umí, zda souhlasí, či nesouhlasí) za použití základních
zdvořilostních obratů (např. oslovení, pozdrav, rozloučení,
poděkování)
vyplní osobní údaje do formuláře
-doplní informace číselné i nečíselné povahy (např. číslice, slova,
slovní spojení), které se týkají jeho osoby, rodiny a kamarádů,
zvířat nebo předmětů, které ho bezprostředně obklopují, a
činností, které běžně vykonává

jednoduché sdělení•

písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a
krátké texty
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- napíše jednoduchý příběh jako sled jednotlivých událostí za
použití vět řazených za sebou nebo propojených např. spojkami a,
ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec
- popíše událost za použití vět řazených za sebou nebo
propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci
nejdříve, potom, nakonec
- popíše své plány za použití vět řazených za sebou nebo
propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci
nejdříve, potom, nakonec
reaguje na jednoduché písemné sdělení
- odpoví písemně s použitím jednoduchých slovních spojení a vět
na krátké sdělení či otázky, které se týkají např. jeho samotného,
dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a
potřeb a způsobu života

MINIMÁLNÍ:
odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby

jednoduché věty•

stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i
konverzace

obměna vět•

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Cvičení z českého jazyka

9. ročník
Lexikologie

Konverzace v německém jazyce

práce s textem

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

9. ročník
Jazyk
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5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

9. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
čtení textu•
konverzace•
dvojjazyčný slovník•
jednoduché sdělení•
jednoduché věty•
obměna vět•
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5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

9. ročník

3. žádost
Očekávané výstupy

žák:

rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci,
vyžádá si informaci
rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
- porozumí tématu/obsahu krátkého a jednoduchého projevu
zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k
osvojovaným tématům (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak,
obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah daného textu)
se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných
formálních i neformálních situacích
- se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkého, jasně
strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších
osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a
způsobu života, je-li mu partner v komunikaci ochoten v případě
nutnosti pomoci
- se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, jasně
strukturovaných rozhovorů, ve kterých formuluje pozvání a na
pozvání reaguje
- se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, jasně
strukturovaných rozhovorů, ve kterých se domluví na tom, co bude
dělat, kam půjde, a na podobné výpovědi reaguje
- se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, jasně
strukturovaných rozhovorů, ve kterých sdělí, co se mu líbí/nelíbí,
co si přeje/nepřeje, a na podobné výpovědi reaguje
- poskytne a zjistí informace týkající se běžných témat v
každodenních situacích (např. kde si co koupit a kolik co stojí,
jakým prostředkem se dostane na určité místo, kde se co nalézá)
za použití slovních spojení a vět

MINIMÁLNÍ:
odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby

konverzace•

používá dvojjazyčný slovník, vyhledává informaci nebo význam
slova ve vhodném výkladovém slovníku
vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci
ze svého každodenního života
- popíše své plány za použití vět řazených za sebou nebo
propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci
nejdříve, potom, nakonec
vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
- najde konkrétní informace číselné i nečíselné povahy (např. o
prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách,
osobách ve svém okolí, způsobu života) v jednoduchém textu
vztahujícím se k tématům, se kterými se může běžně setkat ve
svém životě

dvojjazyčný slovník•

sestaví jednoduché (ústní i písemné)sdělení týkající se situací
souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tématickými
okruhy
rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen
pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
porozumí tématu velmi krátkého a jednoduchého poslechového
textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům, má-li k dispozici
vizuální nebo zvukovou oporu (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní
znak, obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah daného
textu)
napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení
o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a
každodenního života
- sestaví s použitím slov, jednoduchých slovních spojení a vět
krátký pozdrav, dotaz či vzkaz, ve kterém sdělí konkrétní
informace nebo se na ně zeptá (např. jak se má, kde je, co dělá,
vlastní a umí, zda souhlasí, či nesouhlasí) za použití základních
zdvořilostních obratů (např. oslovení, pozdrav, rozloučení,
poděkování)
 sestaví s použitím slov, jednoduchých slovních spojení a vět
krátký pozdrav, dotaz či vzkaz, ve kterém sdělí konkrétní
informace nebo se na ně zeptá (např. jak se má, kde je, co dělá,
vlastní a umí, zda souhlasí, či nesouhlasí) za použití základních
zdvořilostních obratů (např. oslovení, pozdrav, rozloučení,

jednoduché sdělení•

Učivo
oslovení, reakce na oslovení, pozdrav, přivítání, rozloučení, umět
vyjádřit žádost, prosbu, odmítnutí
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

9. ročník

3. žádost
poděkování)
vyplní osobní údaje do formuláře
-doplní informace číselné i nečíselné povahy (např. číslice, slova,
slovní spojení), které se týkají jeho osoby, rodiny a kamarádů,
zvířat nebo předmětů, které ho bezprostředně obklopují, a
činností, které běžně vykonává

písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a
krátké texty
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- napíše jednoduchý příběh jako sled jednotlivých událostí za
použití vět řazených za sebou nebo propojených např. spojkami a,
ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec
- popíše událost za použití vět řazených za sebou nebo
propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci
nejdříve, potom, nakonec
- popíše své plány za použití vět řazených za sebou nebo
propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci
nejdříve, potom, nakonec
reaguje na jednoduché písemné sdělení
- odpoví písemně s použitím jednoduchých slovních spojení a vět
na krátké sdělení či otázky, které se týkají např. jeho samotného,
dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a
potřeb a způsobu života

MINIMÁLNÍ:
odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby

jednoduché věty•

jednoduchým způsobem se domluví v každodenních situacích
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a
podobné otázky pokládá
-se zeptá na konkrétní informace (např. o předmětech, zvířatech,
činnostech nebo číselných a časových údajích), které se vztahují k
osvojovaným tématům, za použití slov, jednoduchých slovních
spojení a vět
rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
- zachytí konkrétní informace číselné i nečíselné povahy (např. o
osobách, prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a
potřebách, způsobu života) v pomalu a zřetelně pronášeném
jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům

MINIMÁLNÍ:
 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech,
které se týkají osvojených tematických okruhů
 rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby)

každodenní situace•

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Psychohygiena

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

9. ročník
Jazyk

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

9. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
konverzace•
dvojjazyčný slovník•
jednoduché sdělení•
jednoduché věty•
každodenní situace•

4. práce se slovníkem
Očekávané výstupy

žák:

používá dvojjazyčný slovník, vyhledává informaci nebo význam
slova ve vhodném výkladovém slovníku
vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci
ze svého každodenního života
- popíše své plány za použití vět řazených za sebou nebo
propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci
nejdříve, potom, nakonec
vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
- najde konkrétní informace číselné i nečíselné povahy (např. o
prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách,
osobách ve svém okolí, způsobu života) v jednoduchém textu
vztahujícím se k tématům, se kterými se může běžně setkat ve
svém životě

dvojjazyčný slovník•

Učivo
práce se slovníkem, metody scanning,skimming

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Konverzace v německém jazyce

9. ročník
práce s textem

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
dvojjazyčný slovník•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

9. ročník

5. rodina
Očekávané výstupy

žák:

rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci,
vyžádá si informaci
rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
- porozumí tématu/obsahu krátkého a jednoduchého projevu
zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k
osvojovaným tématům (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak,
obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah daného textu)
se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných
formálních i neformálních situacích
- se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkého, jasně
strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších
osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a
způsobu života, je-li mu partner v komunikaci ochoten v případě
nutnosti pomoci
- se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, jasně
strukturovaných rozhovorů, ve kterých formuluje pozvání a na
pozvání reaguje
- se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, jasně
strukturovaných rozhovorů, ve kterých se domluví na tom, co bude
dělat, kam půjde, a na podobné výpovědi reaguje
- se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, jasně
strukturovaných rozhovorů, ve kterých sdělí, co se mu líbí/nelíbí,
co si přeje/nepřeje, a na podobné výpovědi reaguje
- poskytne a zjistí informace týkající se běžných témat v
každodenních situacích (např. kde si co koupit a kolik co stojí,
jakým prostředkem se dostane na určité místo, kde se co nalézá)
za použití slovních spojení a vět

MINIMÁLNÍ:
odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby

konverzace•

sestaví jednoduché (ústní i písemné)sdělení týkající se situací
souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tématickými
okruhy
rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen
pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
porozumí tématu velmi krátkého a jednoduchého poslechového
textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům, má-li k dispozici
vizuální nebo zvukovou oporu (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní
znak, obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah daného
textu)
napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení
o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a
každodenního života
- sestaví s použitím slov, jednoduchých slovních spojení a vět
krátký pozdrav, dotaz či vzkaz, ve kterém sdělí konkrétní
informace nebo se na ně zeptá (např. jak se má, kde je, co dělá,
vlastní a umí, zda souhlasí, či nesouhlasí) za použití základních
zdvořilostních obratů (např. oslovení, pozdrav, rozloučení,
poděkování)
 sestaví s použitím slov, jednoduchých slovních spojení a vět
krátký pozdrav, dotaz či vzkaz, ve kterém sdělí konkrétní
informace nebo se na ně zeptá (např. jak se má, kde je, co dělá,
vlastní a umí, zda souhlasí, či nesouhlasí) za použití základních
zdvořilostních obratů (např. oslovení, pozdrav, rozloučení,
poděkování)
vyplní osobní údaje do formuláře
-doplní informace číselné i nečíselné povahy (např. číslice, slova,
slovní spojení), které se týkají jeho osoby, rodiny a kamarádů,
zvířat nebo předmětů, které ho bezprostředně obklopují, a
činností, které běžně vykonává

jednoduché sdělení•

stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i
konverzace

obměna vět•

Učivo
konverzační témata v přiměřeném rozsahu ( škola, rodina, volný čas)
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

9. ročník

5. rodina

jednoduchým způsobem se domluví v každodenních situacích
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a
podobné otázky pokládá
-se zeptá na konkrétní informace (např. o předmětech, zvířatech,
činnostech nebo číselných a časových údajích), které se vztahují k
osvojovaným tématům, za použití slov, jednoduchých slovních
spojení a vět
rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
- zachytí konkrétní informace číselné i nečíselné povahy (např. o
osobách, prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a
potřebách, způsobu života) v pomalu a zřetelně pronášeném
jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům

MINIMÁLNÍ:
 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech,
které se týkají osvojených tematických okruhů
 rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby)

každodenní situace•

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

Etnický původ

Kulturní diference

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Konverzace v německém jazyce

9. ročník
denní program

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
konverzace•
jednoduché sdělení•
obměna vět•
každodenní situace•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

9. ročník

6. dotazník
Očekávané výstupy

žák:

odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu
odvození slov•

používá dvojjazyčný slovník, vyhledává informaci nebo význam
slova ve vhodném výkladovém slovníku
vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci
ze svého každodenního života
- popíše své plány za použití vět řazených za sebou nebo
propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci
nejdříve, potom, nakonec
vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
- najde konkrétní informace číselné i nečíselné povahy (např. o
prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách,
osobách ve svém okolí, způsobu života) v jednoduchém textu
vztahujícím se k tématům, se kterými se může běžně setkat ve
svém životě

dvojjazyčný slovník•

sestaví jednoduché (ústní i písemné)sdělení týkající se situací
souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tématickými
okruhy
rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen
pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
porozumí tématu velmi krátkého a jednoduchého poslechového
textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům, má-li k dispozici
vizuální nebo zvukovou oporu (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní
znak, obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah daného
textu)
napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení
o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a
každodenního života
- sestaví s použitím slov, jednoduchých slovních spojení a vět
krátký pozdrav, dotaz či vzkaz, ve kterém sdělí konkrétní
informace nebo se na ně zeptá (např. jak se má, kde je, co dělá,
vlastní a umí, zda souhlasí, či nesouhlasí) za použití základních
zdvořilostních obratů (např. oslovení, pozdrav, rozloučení,
poděkování)
 sestaví s použitím slov, jednoduchých slovních spojení a vět
krátký pozdrav, dotaz či vzkaz, ve kterém sdělí konkrétní
informace nebo se na ně zeptá (např. jak se má, kde je, co dělá,
vlastní a umí, zda souhlasí, či nesouhlasí) za použití základních
zdvořilostních obratů (např. oslovení, pozdrav, rozloučení,
poděkování)
vyplní osobní údaje do formuláře
-doplní informace číselné i nečíselné povahy (např. číslice, slova,
slovní spojení), které se týkají jeho osoby, rodiny a kamarádů,
zvířat nebo předmětů, které ho bezprostředně obklopují, a
činností, které běžně vykonává

jednoduché sdělení•

písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a
krátké texty
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- napíše jednoduchý příběh jako sled jednotlivých událostí za
použití vět řazených za sebou nebo propojených např. spojkami a,
ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec
- popíše událost za použití vět řazených za sebou nebo
propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci
nejdříve, potom, nakonec
- popíše své plány za použití vět řazených za sebou nebo
propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci
nejdříve, potom, nakonec
reaguje na jednoduché písemné sdělení
- odpoví písemně s použitím jednoduchých slovních spojení a vět
na krátké sdělení či otázky, které se týkají např. jeho samotného,
dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a
potřeb a způsobu života

jednoduché věty•

Učivo
osobní dopis, vyplnění formuláře, dotazníku
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

9. ročník

6. dotazník

MINIMÁLNÍ:
odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby

stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i
konverzace

obměna vět•

jednoduchým způsobem se domluví v každodenních situacích
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a
podobné otázky pokládá
-se zeptá na konkrétní informace (např. o předmětech, zvířatech,
činnostech nebo číselných a časových údajích), které se vztahují k
osvojovaným tématům, za použití slov, jednoduchých slovních
spojení a vět
rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
- zachytí konkrétní informace číselné i nečíselné povahy (např. o
osobách, prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a
potřebách, způsobu života) v pomalu a zřetelně pronášeném
jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům

MINIMÁLNÍ:
 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech,
které se týkají osvojených tematických okruhů
 rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby)

každodenní situace•

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Princip sociálního smíru a solidarity

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

9. ročník
Jazyk

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
odvození slov•
dvojjazyčný slovník•
jednoduché sdělení•
jednoduché věty•
obměna vět•
každodenní situace•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

9. ročník

7. péče o zdraví
Očekávané výstupy

žák:

rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci,
vyžádá si informaci
rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
- porozumí tématu/obsahu krátkého a jednoduchého projevu
zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k
osvojovaným tématům (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak,
obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah daného textu)
se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných
formálních i neformálních situacích
- se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkého, jasně
strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších
osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a
způsobu života, je-li mu partner v komunikaci ochoten v případě
nutnosti pomoci
- se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, jasně
strukturovaných rozhovorů, ve kterých formuluje pozvání a na
pozvání reaguje
- se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, jasně
strukturovaných rozhovorů, ve kterých se domluví na tom, co bude
dělat, kam půjde, a na podobné výpovědi reaguje
- se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, jasně
strukturovaných rozhovorů, ve kterých sdělí, co se mu líbí/nelíbí,
co si přeje/nepřeje, a na podobné výpovědi reaguje
- poskytne a zjistí informace týkající se běžných témat v
každodenních situacích (např. kde si co koupit a kolik co stojí,
jakým prostředkem se dostane na určité místo, kde se co nalézá)
za použití slovních spojení a vět

MINIMÁLNÍ:
odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby

konverzace•

sestaví jednoduché (ústní i písemné)sdělení týkající se situací
souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tématickými
okruhy
rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen
pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
porozumí tématu velmi krátkého a jednoduchého poslechového
textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům, má-li k dispozici
vizuální nebo zvukovou oporu (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní
znak, obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah daného
textu)
napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení
o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a
každodenního života
- sestaví s použitím slov, jednoduchých slovních spojení a vět
krátký pozdrav, dotaz či vzkaz, ve kterém sdělí konkrétní
informace nebo se na ně zeptá (např. jak se má, kde je, co dělá,
vlastní a umí, zda souhlasí, či nesouhlasí) za použití základních
zdvořilostních obratů (např. oslovení, pozdrav, rozloučení,
poděkování)
 sestaví s použitím slov, jednoduchých slovních spojení a vět
krátký pozdrav, dotaz či vzkaz, ve kterém sdělí konkrétní
informace nebo se na ně zeptá (např. jak se má, kde je, co dělá,
vlastní a umí, zda souhlasí, či nesouhlasí) za použití základních
zdvořilostních obratů (např. oslovení, pozdrav, rozloučení,
poděkování)
vyplní osobní údaje do formuláře
-doplní informace číselné i nečíselné povahy (např. číslice, slova,
slovní spojení), které se týkají jeho osoby, rodiny a kamarádů,
zvířat nebo předmětů, které ho bezprostředně obklopují, a
činností, které běžně vykonává

jednoduché sdělení•

písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a
krátké texty
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- napíše jednoduchý příběh jako sled jednotlivých událostí za
použití vět řazených za sebou nebo propojených např. spojkami a,
ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec

jednoduché věty•

Učivo
stravování, počasí, nákupy, oblékání, péče o zdraví, příroda,
cestování, člověk a společnost
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

9. ročník

7. péče o zdraví
- popíše událost za použití vět řazených za sebou nebo
propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci
nejdříve, potom, nakonec
- popíše své plány za použití vět řazených za sebou nebo
propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci
nejdříve, potom, nakonec
reaguje na jednoduché písemné sdělení
- odpoví písemně s použitím jednoduchých slovních spojení a vět
na krátké sdělení či otázky, které se týkají např. jeho samotného,
dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a
potřeb a způsobu života

MINIMÁLNÍ:
odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby

stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i
konverzace

obměna vět•

jednoduchým způsobem se domluví v každodenních situacích
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a
podobné otázky pokládá
-se zeptá na konkrétní informace (např. o předmětech, zvířatech,
činnostech nebo číselných a časových údajích), které se vztahují k
osvojovaným tématům, za použití slov, jednoduchých slovních
spojení a vět
rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
- zachytí konkrétní informace číselné i nečíselné povahy (např. o
osobách, prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a
potřebách, způsobu života) v pomalu a zřetelně pronášeném
jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům

MINIMÁLNÍ:
 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech,
které se týkají osvojených tematických okruhů
 rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby)

každodenní situace•

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

Ekosystémy

Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis

9. ročník
globální problémy
klima a život

přesahy z učebních bloků:

Přírodopis

9. ročník
globální problémy
klima a život

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

9. ročník

Kritéria hodnocení
konverzace•
jednoduché sdělení•
jednoduché věty•
obměna vět•
každodenní situace•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

9. ročník

8. mezilidské vztahy
Očekávané výstupy

žák:

čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu
vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se
vztahuje k osvojovaným tématům
- najde konkrétní informace (např. o předmětech, osobách,
zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích) v
krátkém jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména
pokud má k dispozici vizuální oporu
- porozumí tématu krátkého textu, který se vztahuje k tématům z
běžného života a je podpořen obrazem (např. vybere, přiřadí,
ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující téma nebo
obsah daného textu)

MINIMÁLNÍ:
 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojených
tematických okruhů (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)

čtení textu•

rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu
autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech
vyhledává známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich
požadované informace
- odvodí z kontextu význam neznámých slov, která se vyskytují v
jednoduchém textu
- porozumí běžným označením a nápisům na veřejných místech,
které se týkají např. orientace, upozornění, varování, zákazu,
časových údajů
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
-zapíše/doplní informace, slovní spojení nebo jednoduché věty,
které se týkají jeho osoby, rodiny a kamarádů, předmětů nebo
činností, které běžně vykonává

autentické materiály•

rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci,
vyžádá si informaci
rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
- porozumí tématu/obsahu krátkého a jednoduchého projevu
zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k
osvojovaným tématům (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak,
obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah daného textu)
se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných
formálních i neformálních situacích
- se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkého, jasně
strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších
osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a
způsobu života, je-li mu partner v komunikaci ochoten v případě
nutnosti pomoci
- se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, jasně
strukturovaných rozhovorů, ve kterých formuluje pozvání a na
pozvání reaguje
- se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, jasně
strukturovaných rozhovorů, ve kterých se domluví na tom, co bude
dělat, kam půjde, a na podobné výpovědi reaguje
- se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, jasně
strukturovaných rozhovorů, ve kterých sdělí, co se mu líbí/nelíbí,
co si přeje/nepřeje, a na podobné výpovědi reaguje
- poskytne a zjistí informace týkající se běžných témat v
každodenních situacích (např. kde si co koupit a kolik co stojí,
jakým prostředkem se dostane na určité místo, kde se co nalézá)
za použití slovních spojení a vět

MINIMÁLNÍ:
odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby

konverzace•

odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu
odvození slov•

Učivo
základní vztahy - kdo, kde, kam, kdy, jaký, který, jak, kolik
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

9. ročník

8. mezilidské vztahy

používá dvojjazyčný slovník, vyhledává informaci nebo význam
slova ve vhodném výkladovém slovníku
vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci
ze svého každodenního života
- popíše své plány za použití vět řazených za sebou nebo
propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci
nejdříve, potom, nakonec
vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
- najde konkrétní informace číselné i nečíselné povahy (např. o
prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách,
osobách ve svém okolí, způsobu života) v jednoduchém textu
vztahujícím se k tématům, se kterými se může běžně setkat ve
svém životě

dvojjazyčný slovník•

sestaví jednoduché (ústní i písemné)sdělení týkající se situací
souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tématickými
okruhy
rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen
pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
porozumí tématu velmi krátkého a jednoduchého poslechového
textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům, má-li k dispozici
vizuální nebo zvukovou oporu (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní
znak, obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah daného
textu)
napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení
o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a
každodenního života
- sestaví s použitím slov, jednoduchých slovních spojení a vět
krátký pozdrav, dotaz či vzkaz, ve kterém sdělí konkrétní
informace nebo se na ně zeptá (např. jak se má, kde je, co dělá,
vlastní a umí, zda souhlasí, či nesouhlasí) za použití základních
zdvořilostních obratů (např. oslovení, pozdrav, rozloučení,
poděkování)
 sestaví s použitím slov, jednoduchých slovních spojení a vět
krátký pozdrav, dotaz či vzkaz, ve kterém sdělí konkrétní
informace nebo se na ně zeptá (např. jak se má, kde je, co dělá,
vlastní a umí, zda souhlasí, či nesouhlasí) za použití základních
zdvořilostních obratů (např. oslovení, pozdrav, rozloučení,
poděkování)
vyplní osobní údaje do formuláře
-doplní informace číselné i nečíselné povahy (např. číslice, slova,
slovní spojení), které se týkají jeho osoby, rodiny a kamarádů,
zvířat nebo předmětů, které ho bezprostředně obklopují, a
činností, které běžně vykonává

jednoduché sdělení•

písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a
krátké texty
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- napíše jednoduchý příběh jako sled jednotlivých událostí za
použití vět řazených za sebou nebo propojených např. spojkami a,
ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec
- popíše událost za použití vět řazených za sebou nebo
propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci
nejdříve, potom, nakonec
- popíše své plány za použití vět řazených za sebou nebo
propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci
nejdříve, potom, nakonec
reaguje na jednoduché písemné sdělení
- odpoví písemně s použitím jednoduchých slovních spojení a vět
na krátké sdělení či otázky, které se týkají např. jeho samotného,
dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a
potřeb a způsobu života

MINIMÁLNÍ:
odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby

jednoduché věty•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

9. ročník

8. mezilidské vztahy

stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i
konverzace

obměna vět•

jednoduchým způsobem se domluví v každodenních situacích
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a
podobné otázky pokládá
-se zeptá na konkrétní informace (např. o předmětech, zvířatech,
činnostech nebo číselných a časových údajích), které se vztahují k
osvojovaným tématům, za použití slov, jednoduchých slovních
spojení a vět
rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
- zachytí konkrétní informace číselné i nečíselné povahy (např. o
osobách, prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a
potřebách, způsobu života) v pomalu a zřetelně pronášeném
jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům

MINIMÁLNÍ:
 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech,
které se týkají osvojených tematických okruhů
 rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby)

každodenní situace•

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

přesahy do učebních bloků:

Občanská výchova

9. ročník
Evropská integrace
Lidská práva

přesahy z učebních bloků:

Konverzace v anglickém jazyce

9. ročník
mluvené slovo

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
čtení textu•
autentické materiály•
konverzace•
odvození slov•
dvojjazyčný slovník•
jednoduché sdělení•
jednoduché věty•
obměna vět•
každodenní situace•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

5.1.3  Český jazyk a literatura

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

7+2 8+2 7+2 7+1 6+1

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

4 4 4 3+1

Charakteristika předmětu
Mateřský jazyk a jazyková komunikace zaujímají významné postavení ve výchovném procesu. Jazyková kultura

patří k základním znakům vyspělosti žáka základní školy. Umožňuje mu správně vnímat jazyková sdělení,

rozumět jim, vyjadřovat se adekvátně situaci a účinně prosadit výsledky svého poznání.

V komunikační a slohové výchově se žáci naučí vnímat a chápat jazyková sdělení, číst s porozuměním,

kultivovaně psát a mluvit, analyzovat text a kriticky posoudit jeho obsah, jazykové prostředky a kompozici.

V jazykové výchově získávají žáci vědomosti a dovednosti potřebné k osvojení mateřského jazyka. Rozlišují

jeho další formy. Dokáží se přesně a srozumitelně, věcně i  formálně správně vyjadřovat.

Získají dovednost analyzovat a porovnávat různé jevy, třídit je podle daných hledisek a dospět ke zobecnění.

Mateřský jazyk se stává nejen nástrojem získávání informací, ale i předmětem vlastního poznávání.

V literární výchově poznávají žáci na základě četby základní literární druhy a žánry, učí se vnímat jejich

specifické stránky, postihnout záměr autora a formulují svůj vlastní názor na dané dílo. Dokáží rozlišit fikci od

skutečnosti. Získávají a rozvíjejí čtenářské návyky a dovednosti i schopnost tvořivé recepce, interpretace

a produkce literárního textu. Dospívají k poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje,

životní hodnoty a obohatit jejich duchovní život.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Kompetence k učení

osvojení termínů, poznatků

Kompetence k řešení problémů

aplikace znalostí

Kompetence komunikativní

srozumitelné vyjádření slovem i písmem

Kompetence sociální a personální

vyjádření adekvátní dané situaci (vzhledem k obsahu a formě, postoje mluvčího, adresáta)

Kompetence občanské

uvědomělé plnění úkolů a povinností, kritické vnímání sdělení (posuzování poselství a myšlenkového obsahu)

Kompetence pracovní

formálně a graficky na úrovni se vyjadřovat (úprava), ovládat základní prostředky komunikační a sdělovací

techniky (PC, internet, telefonování, záznamová technika)
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5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

Tématické okruhy

Vztah člověka k prostředí

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Průřezová témata pokrývaná předmětem

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Tématické okruhy

Práce v realizačním týmu

Tvorba mediálního sdělení

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

Stavba mediálních sdělení

Vnímání autora mediálních sdělení

Fungování a vliv médií ve společnosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Mezilidské vztahy

Kreativita

Kooperace a kompetice

Hodnoty, postoje, praktická etika

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Poznávání lidí

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občan, občanská společnost a stát

Tématické okruhy

Občanská společnost a škola

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

Tématické okruhy
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5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

Tématické okruhy

Lidské vztahy

Etnický původ

1. ročník
7+2 týdně, P

1. modulace řeči
Očekávané výstupy

žák:

rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na
hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky

MINIMÁLNÍ:
 pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a básničky

čtení•

plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a
náročnosti

čtení s porozuměním•

Učivo
modulace souvislé řeči
sluchové a zrakové rozlišení hlásek
výslovnost samohlásek (dlouhých i krátkých)
výslovnost souhlásek a souhlás. skupin

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova

1. ročník
pěvecké dovednosti

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

1. ročník
rozvoj pozorovacích schopností
pomocí smyslů

Prvouka

rostliny
domácí a hospodářská zvířata
lidské tělo
roční období
současnost a minulost v našem životě
lidé kolem nás
obec, škola
domov

Hudební výchova

pěvecké dovednosti

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

1. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
čtení•
čtení s porozuměním•

2. praktické čtení
Očekávané výstupy

žák:

rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na
hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky

MINIMÁLNÍ:
 pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a básničky

čtení•

plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a
náročnosti

čtení s porozuměním•

v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné
tempo řeči

MINIMÁLNÍ:
dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání
rozumí pokynům přiměřené složitosti

hlasová hygiena•

čte a přednáší zpaměti ve vhodném  tempu literární texty
přiměřené věku

MINIMÁLNÍ:
 spojuje písmena a slabiky

čtenářské dovednsti•

Učivo
reprodukce textu s pomocí obrázkové osnovy
praktické čtení, věcné čtení

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Poznávání lidí

Komunikace

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

1. ročník
výtvarné besedy
lidové zvyky a tradice, vyjádření v
ploše i v prostoru

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

1. ročník

Kritéria hodnocení
čtení•
čtení s porozuměním•
hlasová hygiena•
čtenářské dovednsti•

3. hygienické návyky
Očekávané výstupy

žák:

v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné
tempo řeči

MINIMÁLNÍ:
dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání
rozumí pokynům přiměřené složitosti

hlasová hygiena•

Učivo
základní hygienické návyky při písemných projevech
základy hlasové hygieny

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Psychohygiena

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Prvouka

1. ročník
lidské tělo

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

1. ročník
malba, grafika, modelování, rytmus ve
Vv
linie, barva, plastické materiály

Prvouka

zásady bezpečného chování
lidské tělo
obec, škola
domov

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
hlasová hygiena•
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5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

1. ročník

4. technika psaní
Očekávané výstupy

žák:

zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním

MINIMÁLNÍ:
zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
 spojuje písmena a slabiky

návyky při psaní•

píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i
slabiky, kontroluje vlastní písemný projev

MINIMÁLNÍ:
 rozlišuje všechna písmena malé a velké abecedy
píše písmena a číslice – dodržuje správný poměr výšky písmen ve
slově, velikost, sklon a správné tvary písmen

tvary písmen a číslic•

Učivo
technika psaní
tvary písmen a číslic
správné spojování písmen a slabik
kontrola písemného projevu

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Tvorba mediálního sdělení

přesahy do učebních bloků:

Matematika

1. ročník
zápis čísel do 20

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
návyky při psaní•
tvary písmen a číslic•

5. mluvený projev
Očekávané výstupy

žák:

v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné
tempo řeči

MINIMÁLNÍ:
dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání
rozumí pokynům přiměřené složitosti

hlasová hygiena•

Učivo
základy techniky mluveného projevu
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5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

1. ročník

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

Lidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

Jsme Evropané

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Kooperace a kompetice

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

1. ročník
výtvarné besedy
lidové zvyky a tradice, vyjádření v
ploše i v prostoru
rozvoj pozorovacích schopností
pomocí smyslů

Prvouka

domácí a hospodářská zvířata
roční období
současnost a minulost v našem životě
lidé kolem nás
obec, škola
domov

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
hlasová hygiena•

6. práce s textem
Očekávané výstupy

žák:

rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na
hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky

MINIMÁLNÍ:
 pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a básničky

čtení•

plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a
náročnosti

čtení s porozuměním•

v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné
tempo řeči

MINIMÁLNÍ:
dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání
rozumí pokynům přiměřené složitosti

hlasová hygiena•

čte a přednáší zpaměti ve vhodném  tempu literární texty
přiměřené věku

MINIMÁLNÍ:
 spojuje písmena a slabiky

čtenářské dovednsti•

Učivo
modulace souvislé řeči
báseň, recitace, říkanka
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5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

1. ročník

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Tvorba mediálního sdělení

Práce v realizačním týmu

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

Poznávání lidí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

1. ročník
výtvarné besedy

Prvouka

domácí a hospodářská zvířata

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
čtení•
čtení s porozuměním•
hlasová hygiena•
čtenářské dovednsti•

Soutěže

Aktivity, pomůcky, soutěže

Přednes básní a prózyRecitační soutěž•

2. ročník
8+2 týdně, P

1. slovní druhy
Očekávané výstupy

žák:

rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
slovní druhy•

Učivo
tvarosloví
základní slovní druhy - podstatná jména, slovesa, předložky

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Prvouka

2. ročník
rostliny a zvířata

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

2. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
slovní druhy•

2. měkké a tvrdé souhlásky
Očekávané výstupy

žák:

odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách
tvrdé a měkké souhlásky•

Učivo
měkké a tvrdé souhlásky
psaní i - y

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Prvouka

2. ročník
rostliny a zvířata

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
tvrdé a měkké souhlásky•

3. psaní skupiny s ě, u,ú,ů
Očekávané výstupy

žák:

odůvodňuje a píše správně: dě, tě ně,ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo
morfologický šev

psaní skupin s ě•

Učivo
slabiky dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě
pravidla pro psaní ú/ů

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

2. ročník

Kritéria hodnocení
psaní skupin s ě•

4. velká písmena
Očekávané výstupy

žák:

rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
slovní druhy•

odůvodňuje a píše správně velká písmena na začátku věty a v
typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních
pojmenování

velká písmena•

píše správné tvary písmen
tvary písmen•

Učivo
vlastní jména

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

Lidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí

Poznávání lidí

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Prvouka

2. ročník
domov
lidé kolem nás

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
slovní druhy•
velká písmena•
tvary písmen•

5. tvary písmen
Očekávané výstupy

žák:

píše správné tvary písmen
tvary písmen•

Učivo
dokončení tvarů písmen (X,x,W,w,Y,y,Q,q)
psací i tiskací tvar

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

2. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
tvary písmen•

6. písemné a mluvené projevy
Očekávané výstupy

žák:

píše správné tvary písmen
tvary písmen•

porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené
složitosti

MINIMÁLNÍ:
při poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje pozornost

porozumění textu•

respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
pravidla komunikace•

rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova

MINIMÁLNÍ:
 rozeznává samohlásky (odlišovat jejich délku) a souhlásky
 tvoří slabiky
rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky
 převádí slova z mluvené do psané podoby
 dodržuje správné pořadí písmen ve slově a jejich úplnost

grafická a zvuková podoba slova•

Učivo
opis, přepis textu, diktát
doplňování textů

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové
SMILE verze 3.2.0 186



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

2. ročník

Kritéria hodnocení
tvary písmen•
porozumění textu•
pravidla komunikace•
grafická a zvuková podoba slova•

7. komunikace
Očekávané výstupy

žák:

respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
pravidla komunikace•

pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou
výslovnost

správná výslovnost•

vyjadřuje pocity z přečteného textu
reprodukce textu•

Učivo
vyjadřování závislé na komunikační situaci
základní komunikační pravidla - oslovení, zahájení a ukončení
dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování,
komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

Kulturní diference

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

Kooperace a kompetice

Seberegulace a sebeorganizace

Mezilidské vztahy

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Prvouka

2. ročník
soužití lidí
mezilidské vztahy
lidé kolem nás

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

2. ročník
výtvarné besedy
lidové zvyky i tradice, vyjádření v
ploše i v prostoru

Prvouka

domov
lidé kolem nás
bezpečné chování
soužití lidí
mezilidské vztahy

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
pravidla komunikace•
správná výslovnost•
reprodukce textu•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

2. ročník

8. výslovnost
Očekávané výstupy

žák:

respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
pravidla komunikace•

pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou
výslovnost

správná výslovnost•

vyjadřuje pocity z přečteného textu
reprodukce textu•

rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova

MINIMÁLNÍ:
 rozeznává samohlásky (odlišovat jejich délku) a souhlásky
 tvoří slabiky
rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky
 převádí slova z mluvené do psané podoby
 dodržuje správné pořadí písmen ve slově a jejich úplnost

grafická a zvuková podoba slova•

Učivo
recitace
předčítání
dramatizace
základy techniky mluveného projevu

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Sebepoznání a sebepojetí

Kreativita

Rozvoj schopností poznávání

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Prvouka

2. ročník
domov
lidé kolem nás
pravidla siničního provozu
rostliny a zvířata

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
pravidla komunikace•
správná výslovnost•
reprodukce textu•
grafická a zvuková podoba slova•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

2. ročník

9. porozumění textu
Očekávané výstupy

žák:

porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené
složitosti

MINIMÁLNÍ:
při poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje pozornost

porozumění textu•

vyjadřuje pocity z přečteného textu
reprodukce textu•

rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova

MINIMÁLNÍ:
 rozeznává samohlásky (odlišovat jejich délku) a souhlásky
 tvoří slabiky
rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky
 převádí slova z mluvené do psané podoby
 dodržuje správné pořadí písmen ve slově a jejich úplnost

grafická a zvuková podoba slova•

Učivo
zážitkové čtení a naslouchání
volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu
vlastní výtvarná tvorba

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Kooperace a kompetice

Kreativita

Mezilidské vztahy

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

2. ročník
výtvarné besedy
lidové zvyky i tradice, vyjádření v
ploše i v prostoru

Prvouka

bezpečné chování
pravidla siničního provozu

Hudební výchova

rytmus

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
porozumění textu•
reprodukce textu•
grafická a zvuková podoba slova•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

2. ročník

10. zvuk. a graf. podoba
Očekávané výstupy

žák:

píše správné tvary písmen
tvary písmen•

porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené
složitosti

MINIMÁLNÍ:
při poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje pozornost

porozumění textu•

respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
pravidla komunikace•

pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou
výslovnost

správná výslovnost•

rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova

MINIMÁLNÍ:
 rozeznává samohlásky (odlišovat jejich délku) a souhlásky
 tvoří slabiky
rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky
 převádí slova z mluvené do psané podoby
 dodržuje správné pořadí písmen ve slově a jejich úplnost

grafická a zvuková podoba slova•

Učivo
spodoba slov

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Prvouka

2. ročník
rostliny a zvířata

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
tvary písmen•
porozumění textu•
pravidla komunikace•
správná výslovnost•
grafická a zvuková podoba slova•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

3. ročník

3. ročník
7+2 týdně, P

1. abeceda
Očekávané výstupy

žák:

řadí slova podle abecedy
abeceda•

Učivo
práce s abecedou
abecední řazení slov

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk

3. ročník
pozdrav

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
abeceda•

2. význam slov
Očekávané výstupy

žák:

porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a
slova významem souřadná, nadřazená a podřazená

význam slov•

Učivo
slova nadřazená a podřazená
slova spisovná a nespisovná
slova citově zabarvená
slova opačná a protikladná
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

3. ročník

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

Kulturní diference

Lidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Prvouka

3. ročník
rozmanitosti přírody
světové strany

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
význam slov•

3. velká písmena
Očekávané výstupy

žák:

řadí slova podle abecedy
abeceda•

porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a
slova významem souřadná, nadřazená a podřazená

význam slov•

píše správně velká písmena na začátku věty a v typických
případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování

MINIMÁLNÍ:
 píše velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech

velká písmena•

Učivo
vlastní jména

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Poznávání lidí

Rozvoj schopností poznávání

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Prvouka

3. ročník
krajina
domov
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

3. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
abeceda•
význam slov•
velká písmena•

4. obojetné souhlásky
Očekávané výstupy

žák:

řadí slova podle abecedy
abeceda•

odůvodňuje a píše správně i - y po obojetných souhláskách ve
vyjmenovaných slovech

obojetné souhlásky•

Učivo
vyjmenovaná slova

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
abeceda•
obojetné souhlásky•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

3. ročník

5. kořen slova
Očekávané výstupy

žák:

porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a
slova významem souřadná, nadřazená a podřazená

význam slov•

umí najít kořen slova a slova příbuzná
kořen slova a slova příbuzná•

Učivo
kořen slova
slova příbuzná

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
význam slov•
kořen slova a slova příbuzná•

6. spodoba slov
Očekávané výstupy

žák:

porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a
slova významem souřadná, nadřazená a podřazená

význam slov•

zvládá odůvodňování a psaní daných slov
spodoba•

Učivo
spodoba uprostřed slov

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Prvouka

3. ročník
světové strany

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

3. ročník

Kritéria hodnocení
význam slov•
spodoba•

7. ohebné druhy slov
Očekávané výstupy

žák:

dokáže určit ohebné druhy slov
slova ohebná•

užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary pod. jmen,
příd. jmen a sloves

mluvnické katogorie•

Učivo
slovní druhy - ohebné

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
slova ohebná•
mluvnické katogorie•

8. věta a souvětí
Očekávané výstupy

žák:

rozliší větu jednoduchou a souvětí, správné čtení souvětí, spojuje
věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými
spojovacími výrazy

věta jednoduchá, souvětí•

Učivo
věta jednoduchá, souvětí - seznámení

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

3. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
věta jednoduchá, souvětí•

9. mluvnické kategorie
Očekávané výstupy

žák:

dokáže určit ohebné druhy slov
slova ohebná•

užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary pod. jmen,
příd. jmen a sloves

mluvnické katogorie•

Učivo
určování mluvnických kategorií u podst. jmen (rod, číslo, pád -
orientačně), u sloves (osoba, číslo, čas - orientačně)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
slova ohebná•
mluvnické katogorie•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

3. ročník

10. vyprávění
Očekávané výstupy

žák:

volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných
školních i mimoškolních situacích, na základě vlastních zážitků
tvoří krátký mluvený projev, seřadí ilustrace podle dějové
posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh

mluvený projev•

píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení

MINIMÁLNÍ:
 opisuje a přepisuje krátké věty

psaný projev•

čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární
texty přiměřené věku
rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od
ostatních vyprávění
pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle
svých schopností

MINIMÁLNÍ:
 reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací
 čte s porozuměním jednoduché texty

práce s textem•

Učivo
vyprávění podle osnovy

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

3. ročník
výtvarné besedy
lidové zvyky a tradice, vyjádření v
ploše a v prostoru

Prvouka

lidé a čas
domov

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
mluvený projev•
psaný projev•
práce s textem•
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

3. ročník

11. jednoduchá sdělení
Očekávané výstupy

žák:

volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných
školních i mimoškolních situacích, na základě vlastních zážitků
tvoří krátký mluvený projev, seřadí ilustrace podle dějové
posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh

mluvený projev•

píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení

MINIMÁLNÍ:
 opisuje a přepisuje krátké věty

psaný projev•

Učivo
adresa, dopis, pohlednice

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

3. ročník
výtvarné besedy

Prvouka

lidé a čas
domov

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
mluvený projev•
psaný projev•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

3. ročník

12. popis
Očekávané výstupy

žák:

porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a
slova významem souřadná, nadřazená a podřazená

význam slov•

rozliší větu jednoduchou a souvětí, správné čtení souvětí, spojuje
věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými
spojovacími výrazy

věta jednoduchá, souvětí•

volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných
školních i mimoškolních situacích, na základě vlastních zážitků
tvoří krátký mluvený projev, seřadí ilustrace podle dějové
posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh

mluvený projev•

píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení

MINIMÁLNÍ:
 opisuje a přepisuje krátké věty

psaný projev•

dokáže přesně a výstižně formulovat a užít prostředky
jednoduchého popisu

jednoduchý popis•

čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární
texty přiměřené věku
rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od
ostatních vyprávění
pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle
svých schopností

MINIMÁLNÍ:
 reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací
 čte s porozuměním jednoduché texty

práce s textem•

Učivo
popis hračky, kamaráda,…

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kreativita

Poznávání lidí

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Prvouka

3. ročník
rozmanitosti přírody
krajina
domov

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

3. ročník

Kritéria hodnocení
význam slov•
věta jednoduchá, souvětí•
mluvený projev•
psaný projev•
jednoduchý popis•
práce s textem•

13. čtení
Očekávané výstupy

žák:

čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární
texty přiměřené věku
rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od
ostatních vyprávění
pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle
svých schopností

MINIMÁLNÍ:
 reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací
 čte s porozuměním jednoduché texty

práce s textem•

Učivo
plynulé čtení delšího textu s porozuměním

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

3. ročník
lidové zvyky a tradice, vyjádření v
ploše a v prostoru

Prvouka

rozmanitosti přírody
lidé a čas
domov

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
práce s textem•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

3. ročník

14. literární texty
Očekávané výstupy

žák:

píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení

MINIMÁLNÍ:
 opisuje a přepisuje krátké věty

psaný projev•

čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární
texty přiměřené věku
rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od
ostatních vyprávění
pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle
svých schopností

MINIMÁLNÍ:
 reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací
 čte s porozuměním jednoduché texty

práce s textem•

Učivo
seznámení s vhodnou literaturou k danému věku
dramatizace (přímá řeč prakticky)

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

3. ročník
lidové zvyky a tradice, vyjádření v
ploše a v prostoru

Prvouka

světové strany
domov

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
psaný projev•
práce s textem•

4. ročník
7+1 týdně, P
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

4. ročník

1. stavba slova
Očekávané výstupy

žák:

rozlišuje základní části slova

MINIMÁLNÍ:
určuje samohlásky a souhlásky
správně vyslovuje a píše slova se skupinami dě-tě-ně-bě-pě-vě-
mě
ovládá hůlkové písmo

základní části slova•

Učivo
Stavba slova-předpona, kořen, přípona

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Kreativita

Komunikace

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola

přesahy do učebních bloků:

Přírodověda

4. ročník
byliny-dřeviny

přesahy z učebních bloků:

Přírodověda

4. ročník
byliny-dřeviny

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
základní části slova•

2. slova příbuzná
Očekávané výstupy

žák:

rozpozná a tvoří slova příbuzná
slova příbuzná•

Učivo
Slova příbuzná

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

4. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
slova příbuzná•

3. předložky a předpony
Očekávané výstupy

žák:

rozlišuje předponu a předložku v ústním i v psaném projevu
předložky a předpony•

Učivo
Předložky - nad, pod, před, od, bez
Předpony - nad-, pod-, před-, od-, bez-, roz-, vz-, ob-,v-, vy-,vý-

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
předložky a předpony•

4. význam slov
Očekávané výstupy

žák:

porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného
významu, opačného a slova vícevýznamová

MINIMÁLNÍ
seřadí slova podle abecedy
správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky
dodržuje pořádek slov ve větě, pozná a určí druhy vět podle
postoje mluvčího

význam slov•

Učivo
Význam slov

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Vlastivěda

4. ročník
regiony ČR
Praha - hl.město
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

4. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
význam slov•

5. slova spisovná a nespisovná
Očekávané výstupy

žák:

rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary
spisovné a nespisovné tvary•

Učivo
Spisovné a nespisovné tvary slov

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
spisovné a nespisovné tvary•

6. ohebné a neohebné slovní tvary
Očekávané výstupy

žák:

rozlišuje slovní druhy-ohebné a neohebné

MINIMÁLNÍ
pozná podstatná jména a slovesa

slovní druhy•

Učivo
Druhy slov
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

4. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
slovní druhy•

7. pravopis po obojetných souhláskách
Očekávané výstupy

žák:

píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách

MINIMÁLNÍ
rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládá pravopis
měkkých a tvrdých slabik

obojetné souhlásky•

Učivo
Vyjmenovaná slova

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
obojetné souhlásky•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

4. ročník

8. vzory podstatných jmen
Očekávané výstupy

žák:

skloňuje podle daného vzoru, odůvodňuje a píše správně i/y v
koncovkách

vzory podstatných jmen•

Učivo
Podstatná jména - vzory rodu ženského, středního a mužského (pán,
hrad, muž, stroj)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Přírodověda

4. ročník
domácí zvířata

přesahy z učebních bloků:

Přírodověda

4. ročník
domácí zvířata

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vzory podstatných jmen•

9. slovesa
Očekávané výstupy

žák:

určí mluvnické kategorie, rozlišit slovesné tvary, pozná zvratné
sloveso

mluvnické kategorie sloves•

Učivo
Slovesa - mluvnické kategorie: osoba, číslo, čas. Jednoduché
a složené tvary. Zvratná slovesa.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk

4. ročník
život v rodině

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

4. ročník

Kritéria hodnocení
mluvnické kategorie sloves•

10. věta jednoduchá
Očekávané výstupy

žák:

najde podmět a přísudek holý
určení podmětu a přísudku•

odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu
jednoduchou v souvětí

MINIMÁLNÍ
opisuje a přepisuje jednoduché texty
píše správně a přehledně jednoduchá sdělení
píše čitelně a úpravně, dodržuje mezery mezi slovy

rozlišení věty jednoduché a souvětí•

Učivo
Stavba věty jednoduché - základní skladební dvojice

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
určení podmětu a přísudku•
rozlišení věty jednoduché a souvětí•

11. koncovky příčestí minulého
Očekávané výstupy

žák:

určí mluvnické kategorie, rozlišit slovesné tvary, pozná zvratné
sloveso

koncovky příčestí minulého•

Učivo
Shoda podmětu s přísudkem

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

4. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
koncovky příčestí minulého•

12. věta jednoduchá a souvětí
Očekávané výstupy

žák:

odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu
jednoduchou v souvětí

MINIMÁLNÍ
opisuje a přepisuje jednoduché texty
píše správně a přehledně jednoduchá sdělení
píše čitelně a úpravně, dodržuje mezery mezi slovy

rozlišení věty jednoduché a souvětí•

Učivo
Souvětí

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rozlišení věty jednoduché a souvětí•
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

4. ročník

13. vypravování
Očekávané výstupy

žák:

sestaví osnovu vyprávění a ne jejím základě vytváří krátký
mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti

MINIMÁLNÍ
čte krátké texty s porozuměním a reprodukuje je podle jednoduché
osnovy
vypráví děj zhlédnutého filmového nebo divadelního představení
podle daných otázek

sestavení osnovy a vyprávění•

Učivo
Vypravování podle osnovy

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Přírodověda

4. ročník
volně žijící živočichové
domácí zvířata

Vlastivěda

regiony ČR
Praha - hl.město
domov, stát

přesahy z učebních bloků:

Vlastivěda

4. ročník
Praha - hl.město

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
sestavení osnovy a vyprávění•

14. spisovná a nespisovná výslovnost
Očekávané výstupy

žák:

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

spisovná a nespisovná výslovnost v komunikaci•

Učivo
Spisovná a nespisovná výslovnost

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

4. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
spisovná a nespisovná výslovnost v komunikaci•

15. popis
Očekávané výstupy

žák:

píše správně po stránce obsahové i formální
popis•

Učivo
Popis osoby, činnosti, předmětu

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Kreativita

Komunikace

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Přírodověda

4. ročník
domácí zvířata
byliny-dřeviny
stavba rostlin

Vlastivěda

regiony ČR

přesahy z učebních bloků:

Vlastivěda

4. ročník
regiony ČR
domov, stát

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
popis•

16. dialog
Očekávané výstupy

žák:

vede správně dialog, telefonický rozhovor

MINIMÁLNÍ
tvoří otázky a odpovídá na ně
vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy
nebo ilustrací a domluví se v běžných situacích
v mluveném projevu volí správnou intonaci, přízvuk, pauzy a
tempo řeči

druhy komunikace•

Učivo
Komunikační situace
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

4. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kreativita

Poznávání lidí

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
druhy komunikace•

17. žánry písemného projevu
Očekávané výstupy

žák:

vede správně dialog, telefonický rozhovor

MINIMÁLNÍ
tvoří otázky a odpovídá na ně
vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy
nebo ilustrací a domluví se v běžných situacích
v mluveném projevu volí správnou intonaci, přízvuk, pauzy a
tempo řeči

druhy komunikace•

Učivo
Žánry písemného projevu - adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin,
dopis, textová zpráva, jednoduché tiskopisy

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kreativita

Poznávání lidí

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

4. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
druhy komunikace•

18. praktické čtení
Očekávané výstupy

žák:

volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého
komunikačního záměru

MINIMÁLNÍ
ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu
rozlišuje pohádkové prostředí od reálného

čtení•

Učivo
Praktické čtení-správnost, plynulost, porozumění

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Vlastivěda

4. ročník
Praha - hl.město

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
čtení•

19. věcné čtení
Očekávané výstupy

žák:

volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého
komunikačního záměru

MINIMÁLNÍ
ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu
rozlišuje pohádkové prostředí od reálného

čtení•

Učivo
Věcné čtení-zdroj informací, čtení vyhledávací

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Vlastivěda

4. ročník
regiony ČR
Praha - hl.město

přesahy z učebních bloků:

Vlastivěda

4. ročník
regiony ČR
domov, stát
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

4. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
čtení•

20. literární žánry
Očekávané výstupy

žák:

Bajka, pohádka, povídka, krátké životopisy

MINIMÁLNÍ
rozlišuje prózu a verše

literární žánry•

Učivo
Bajka, pohádka, povídka, krátké životopisy

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Kreativita

Komunikace

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
literární žánry•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

5. ročník

5. ročník
6+1 týdně, P

1. stavba slova
Očekávané výstupy

žák:

správně píše slova s danými předponami
předpony z-,s-,vz-•

Učivo
Stavba slova - předpony z-, s-, vz-

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
předpony z-,s-,vz-•

2. předseda, soudce
Očekávané výstupy

žák:

skloňuje podle daného vzoru, odůvodňuje a píše správně i/y v
koncovkách

vzory předseda, soudce•

Učivo
Vzory podstatných jmen rodu mužského (předseda, soudce)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Mezilidské vztahy

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

5. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vzory předseda, soudce•

3. slovní druhy
Očekávané výstupy

žák:

určuje slovní druhy a využívá je v gramaticky správných tvarech ve
svém mluveném projevu

slovní druhy•

Učivo
Slovní druhy

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
slovní druhy•

4. slovesa
Očekávané výstupy

žák:

pozná slovesný způsob a vhodně ho použít v mluveném projevu
slovesný způsob•

Učivo
slovesa-slovesný způsob
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

5. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
slovesný způsob•

5. skladba
Očekávané výstupy

žák:

určí druh podmětu a přísudku
druhy podmětů a přísudků•

Učivo
Skladba - druhy podmětů a přísudků

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
druhy podmětů a přísudků•
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

5. ročník

6. přídavná jména
Očekávané výstupy

žák:

skloňuje podle daného vzoru, odůvodňuje a píše správně i/y v
koncovkách

přídavná jména•

Učivo
Přídavná jména - druhy a vzory, skloňování

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk

5. ročník
přátelé

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
přídavná jména•

7. skloňování zájmen
Očekávané výstupy

žák:

skloňuje daná zájmena, správně je používá v psaném a mluveném
projevu

zájmena•

Učivo
Zájmena - skloňování osobních zájmen já, ty

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
zájmena•

 217
Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové

SMILE verze 3.2.0



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

5. ročník

8. číslovky
Očekávané výstupy

žák:

rozlišuje druhy
číslovky•

Učivo
Číslovky - druhy

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk

5. ročník
slovní zásoba

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
číslovky•

9. věta jednoduchá a souvětí
Očekávané výstupy

žák:

užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je
obměňuje

spojovací výrazy ve větách•

Učivo
Věta jednoduchá a souvětí - interpunkce

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
spojovací výrazy ve větách•
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

5. ročník

10. přímá řeč
Očekávané výstupy

žák:

rozezná přímou řeč v textu, vytváří písemný projev a v mluveném
volí náležitou intonaci s vhodnými mimojazykovými prostředky řeči

přímá řeč v textu•

Učivo
Vypravování s přímou řečí

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
přímá řeč v textu•

11. žánry písemného projevu
Očekávané výstupy

žák:

píše věcně i formálně jednoduché komunikační formy

MINIMÁLNÍ
má odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování

jednoduché komunikační formy•

Učivo
Žánry písemného projevu - pozvánka, oznámení, zpráva, vzkaz,
omluvenka, jednoduché tiskopisy, báseň

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

5. ročník
vyjádření hudby

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

5. ročník

Kritéria hodnocení
jednoduché komunikační formy•

12. popis pracovního postupu
Očekávané výstupy

žák:

píše správně po stránce obsahové i formální

MINIMÁLNÍ
popíše jednoduché předměty, činnosti a děje

popis pracovního postupu•

Učivo
Popis pracovního postupu

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
popis pracovního postupu•

13. praktické čtení
Očekávané výstupy

žák:

volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého
komunikačního záměru

praktické čtení•

Učivo
Praktické čtení

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

5. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
praktické čtení•

14. věcné čtení
Očekávané výstupy

žák:

vyhledává informace, rozlišuje podstatné a okrajové informace v
textu vhodném pro daný věk, podstatné inormace zaznamenává

MINIMÁLNÍ
určí v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti

věcné čtení•

Učivo
Věcné čtení-vyhledávací, klíčová slova

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
věcné čtení•

15. literární žánry
Očekávané výstupy

žák:

orientuje se v ději, hodnotí postavy a určuje jejich vzájemné
vztahy, hlavní myšlenky díla, vztah mezi názvem a obsahem textu

literární žánry•

Učivo
Literární žánry

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Poznávání lidí

Komunikace

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

5. ročník
Interpretace vizuálního sdělení

 221
Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové

SMILE verze 3.2.0



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

5. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
literární žánry•

16. dramatizace
Očekávané výstupy

žák:

tvoří podle literární předlohy nebo podle vlastního námětu

MINIMÁlNÍ
dramatizuje jednoduchý příběh

dramatizace•

Učivo
Dramatizace

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

5. ročník
vyjádření hudby

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
dramatizace•
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5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

6. ročník

6. ročník
4 týdně, P

1. Poučení o jazyce
Očekávané výstupy

žák:

Žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu, zdůvodní
jejich využití.

MINIMÁLNÍ:
rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk

Jazyková kultura•

Žák rozlišuje a v textu dokládá všechny způsoby obohacování
slovní zásoby,rozpoznává přenesená pojmenování (zvláště ve
frazémech), samostatně pracuje se slovníky a dalšími příručkami.
Analyzuje stavbu slova, dokáže najít rozdíly.

MINIMÁLNÍ:
správně píše slova s předponami a předložkami
ovládá pravopis vyjmenovaných slov
pozná a určí slovní druhy; skloňuje podstatná jména a přídavná
jména; pozná osobní zájmena; časuje slovesa
zvládá pravopis podle shody přísudku s podmětem
rozezná větu jednoduchou od souvětí
orientuje se v Pravidlech českého pravopisu

Pravopis a stavba slova•

 Žák zvládá pravopis lexikální, morfologický i syntaktický. Dovede
zobecnit pravidla a aplikovat na daný případ.

Tvarosloví•

Žák využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu a tvořivé práci s textem a k
vlastnímu tvořivému psaní na základě nabytých zkušeností,
osobních zájmů a dispozic.
Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr
partnera v hovoru, v mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně užívá verbálních  prostředků řeči. Dokáže
posoudit ve čteném nebo slyšeném textu fakta.

MINIMÁLNÍ:
komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole užívá
spisovný jazyk
píše běžné písemnosti; popíše děje, jevy, osoby, pracovní postup;
vypráví podle předem připravené osnovy; s vhodnou podporou
pedagogického pracovníka písemně zpracuje zadané téma

Slohová a komunikační výchova•

Učivo
Obecné poučení o jazyce, řeč, jazyk, jazyková kultura.

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

Hodnoty, postoje, praktická etika

Rozvoj schopností poznávání

Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

6. ročník
Pravěk
Úvod do učiva dějepisu

Hudební výchova

pěvecký projev

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk

6. ročník
gramatické struktury
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

6. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Jazyková kultura•
Pravopis a stavba slova•
Tvarosloví•
Slohová a komunikační výchova•

2. Pravopis
Očekávané výstupy

žák:

Žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu, zdůvodní
jejich využití.

MINIMÁLNÍ:
rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk

Jazyková kultura•

Žák rozlišuje a v textu dokládá všechny způsoby obohacování
slovní zásoby,rozpoznává přenesená pojmenování (zvláště ve
frazémech), samostatně pracuje se slovníky a dalšími příručkami.
Analyzuje stavbu slova, dokáže najít rozdíly.

MINIMÁLNÍ:
správně píše slova s předponami a předložkami
ovládá pravopis vyjmenovaných slov
pozná a určí slovní druhy; skloňuje podstatná jména a přídavná
jména; pozná osobní zájmena; časuje slovesa
zvládá pravopis podle shody přísudku s podmětem
rozezná větu jednoduchou od souvětí
orientuje se v Pravidlech českého pravopisu

Pravopis a stavba slova•

 Žák zvládá pravopis lexikální, morfologický i syntaktický. Dovede
zobecnit pravidla a aplikovat na daný případ.

Tvarosloví•

Žák využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu a tvořivé práci s textem a k
vlastnímu tvořivému psaní na základě nabytých zkušeností,
osobních zájmů a dispozic.
Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr
partnera v hovoru, v mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně užívá verbálních  prostředků řeči. Dokáže
posoudit ve čteném nebo slyšeném textu fakta.

MINIMÁLNÍ:
komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole užívá
spisovný jazyk
píše běžné písemnosti; popíše děje, jevy, osoby, pracovní postup;
vypráví podle předem připravené osnovy; s vhodnou podporou
pedagogického pracovníka písemně zpracuje zadané téma

Slohová a komunikační výchova•

Učivo
Stavba slova, pravopis lexikální a morfologický. Význam slova věcný
a mluvnický.
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5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

6. ročník

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Tvorba mediálního sdělení

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Informatika

6. ročník
textový a tabulkový editor

Občanská výchova

Domov
Zeměpis

Česká republika

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Jazyková kultura•
Pravopis a stavba slova•
Tvarosloví•
Slohová a komunikační výchova•
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5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

6. ročník

3. Tvarosloví, kodifikace
Očekávané výstupy

žák:

Žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu, zdůvodní
jejich využití.

MINIMÁLNÍ:
rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk

Jazyková kultura•

Žák rozlišuje a v textu dokládá všechny způsoby obohacování
slovní zásoby,rozpoznává přenesená pojmenování (zvláště ve
frazémech), samostatně pracuje se slovníky a dalšími příručkami.
Analyzuje stavbu slova, dokáže najít rozdíly.

MINIMÁLNÍ:
správně píše slova s předponami a předložkami
ovládá pravopis vyjmenovaných slov
pozná a určí slovní druhy; skloňuje podstatná jména a přídavná
jména; pozná osobní zájmena; časuje slovesa
zvládá pravopis podle shody přísudku s podmětem
rozezná větu jednoduchou od souvětí
orientuje se v Pravidlech českého pravopisu

Pravopis a stavba slova•

 Žák zvládá pravopis lexikální, morfologický i syntaktický. Dovede
zobecnit pravidla a aplikovat na daný případ.

Tvarosloví•

Žák využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu a tvořivé práci s textem a k
vlastnímu tvořivému psaní na základě nabytých zkušeností,
osobních zájmů a dispozic.
Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr
partnera v hovoru, v mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně užívá verbálních  prostředků řeči. Dokáže
posoudit ve čteném nebo slyšeném textu fakta.

MINIMÁLNÍ:
komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole užívá
spisovný jazyk
píše běžné písemnosti; popíše děje, jevy, osoby, pracovní postup;
vypráví podle předem připravené osnovy; s vhodnou podporou
pedagogického pracovníka písemně zpracuje zadané téma

Slohová a komunikační výchova•

Učivo
Pravidla pravopisu, psaní i/y po obojetných souhláskách. Jazykové
příručky.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk

6. ročník
konverzační dovednosti

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk

6. ročník
gramatické struktury

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Jazyková kultura•
Pravopis a stavba slova•
Tvarosloví•
Slohová a komunikační výchova•
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5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

6. ročník

4. Stavba věty
Očekávané výstupy

žák:

Žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu, zdůvodní
jejich využití.

MINIMÁLNÍ:
rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk

Jazyková kultura•

Žák rozlišuje a v textu dokládá všechny způsoby obohacování
slovní zásoby,rozpoznává přenesená pojmenování (zvláště ve
frazémech), samostatně pracuje se slovníky a dalšími příručkami.
Analyzuje stavbu slova, dokáže najít rozdíly.

MINIMÁLNÍ:
správně píše slova s předponami a předložkami
ovládá pravopis vyjmenovaných slov
pozná a určí slovní druhy; skloňuje podstatná jména a přídavná
jména; pozná osobní zájmena; časuje slovesa
zvládá pravopis podle shody přísudku s podmětem
rozezná větu jednoduchou od souvětí
orientuje se v Pravidlech českého pravopisu

Pravopis a stavba slova•

 Žák zvládá pravopis lexikální, morfologický i syntaktický. Dovede
zobecnit pravidla a aplikovat na daný případ.

Tvarosloví•

Žák využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu a tvořivé práci s textem a k
vlastnímu tvořivému psaní na základě nabytých zkušeností,
osobních zájmů a dispozic.
Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr
partnera v hovoru, v mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně užívá verbálních  prostředků řeči. Dokáže
posoudit ve čteném nebo slyšeném textu fakta.

MINIMÁLNÍ:
komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole užívá
spisovný jazyk
píše běžné písemnosti; popíše děje, jevy, osoby, pracovní postup;
vypráví podle předem připravené osnovy; s vhodnou podporou
pedagogického pracovníka písemně zpracuje zadané téma

Slohová a komunikační výchova•

Žák uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje
strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje
smysl díla, čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i
nahlas;  interpretuje v přiměřeném rozsahu čtený text* rozlišuje
podstatné a okrajové informace v textu, posuzuje úplnost či
neúplnost sdělení, jeho stavbu.
Fformuluje ústně i písemně své dojmy z četby, návštěvy
divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké
dílo.

MINIMÁLNÍ:
čte plynule s porozuměním; reprodukuje text
rozezná základní literární druhy a žánry
orientuje se v literárním textu, nachází jeho hlavní myšlenku
ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo filmového
představení
má pozitivní vztah k literatuře

Literární výchova•

Učivo
Věty podle postoje mluvčího. Pořádek slov ve větě. Syntaktické
vztahy ve větě. Stavba textu.
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

6. ročník

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních sdělení

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Multikulturalita

Lidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova

6. ročník
rytmický doprovod

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Jazyková kultura•
Pravopis a stavba slova•
Tvarosloví•
Slohová a komunikační výchova•
Literární výchova•
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5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

6. ročník

5. Sloh, komunikace
Očekávané výstupy

žák:

Žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu, zdůvodní
jejich využití.

MINIMÁLNÍ:
rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk

Jazyková kultura•

Žák rozlišuje a v textu dokládá všechny způsoby obohacování
slovní zásoby,rozpoznává přenesená pojmenování (zvláště ve
frazémech), samostatně pracuje se slovníky a dalšími příručkami.
Analyzuje stavbu slova, dokáže najít rozdíly.

MINIMÁLNÍ:
správně píše slova s předponami a předložkami
ovládá pravopis vyjmenovaných slov
pozná a určí slovní druhy; skloňuje podstatná jména a přídavná
jména; pozná osobní zájmena; časuje slovesa
zvládá pravopis podle shody přísudku s podmětem
rozezná větu jednoduchou od souvětí
orientuje se v Pravidlech českého pravopisu

Pravopis a stavba slova•

 Žák zvládá pravopis lexikální, morfologický i syntaktický. Dovede
zobecnit pravidla a aplikovat na daný případ.

Tvarosloví•

Žák využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu a tvořivé práci s textem a k
vlastnímu tvořivému psaní na základě nabytých zkušeností,
osobních zájmů a dispozic.
Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr
partnera v hovoru, v mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně užívá verbálních  prostředků řeči. Dokáže
posoudit ve čteném nebo slyšeném textu fakta.

MINIMÁLNÍ:
komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole užívá
spisovný jazyk
píše běžné písemnosti; popíše děje, jevy, osoby, pracovní postup;
vypráví podle předem připravené osnovy; s vhodnou podporou
pedagogického pracovníka písemně zpracuje zadané téma

Slohová a komunikační výchova•

Žák uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje
strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje
smysl díla, čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i
nahlas;  interpretuje v přiměřeném rozsahu čtený text* rozlišuje
podstatné a okrajové informace v textu, posuzuje úplnost či
neúplnost sdělení, jeho stavbu.
Fformuluje ústně i písemně své dojmy z četby, návštěvy
divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké
dílo.

MINIMÁLNÍ:
čte plynule s porozuměním; reprodukuje text
rozezná základní literární druhy a žánry
orientuje se v literárním textu, nachází jeho hlavní myšlenku
ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo filmového
představení
má pozitivní vztah k literatuře

Literární výchova•

Učivo
Komunikační a slohová výchova. Mluvený projev. Písemný projev.
Vlastní tvořivé psaní. Subjektivní a objektivní sdělení.
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5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

6. ročník

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

Fungování a vliv médií ve společnosti

Tvorba mediálního sdělení

Stavba mediálních sdělení

Vnímání autora mediálních sdělení

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Multikulturalita

Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kreativita

Poznávání lidí

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola

přesahy do učebních bloků:

Občanská výchova

6. ročník
Osobní rozvoj
Domov

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk

6. ročník
Představ sebe

Tělesná výchova

Organizace
Komunikace

Občanská výchova

Osobní rozvoj

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Jazyková kultura•
Pravopis a stavba slova•
Tvarosloví•
Slohová a komunikační výchova•
Literární výchova•
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5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

6. ročník

6. Literární výchova
Očekávané výstupy

žák:

Žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu, zdůvodní
jejich využití.

MINIMÁLNÍ:
rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk

Jazyková kultura•

Žák využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu a tvořivé práci s textem a k
vlastnímu tvořivému psaní na základě nabytých zkušeností,
osobních zájmů a dispozic.
Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr
partnera v hovoru, v mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně užívá verbálních  prostředků řeči. Dokáže
posoudit ve čteném nebo slyšeném textu fakta.

MINIMÁLNÍ:
komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole užívá
spisovný jazyk
píše běžné písemnosti; popíše děje, jevy, osoby, pracovní postup;
vypráví podle předem připravené osnovy; s vhodnou podporou
pedagogického pracovníka písemně zpracuje zadané téma

Slohová a komunikační výchova•

Žák uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje
strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje
smysl díla, čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i
nahlas;  interpretuje v přiměřeném rozsahu čtený text* rozlišuje
podstatné a okrajové informace v textu, posuzuje úplnost či
neúplnost sdělení, jeho stavbu.
Fformuluje ústně i písemně své dojmy z četby, návštěvy
divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké
dílo.

MINIMÁLNÍ:
čte plynule s porozuměním; reprodukuje text
rozezná základní literární druhy a žánry
orientuje se v literárním textu, nachází jeho hlavní myšlenku
ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo filmového
představení
má pozitivní vztah k literatuře

Literární výchova•

Učivo
Tvořivé činnosti s literárním textem. Způsoby interpretace. Literární
druhy a žánry. Základy literární teorie a historie.

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Vnímání autora mediálních sdělení

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Hodnoty, postoje, praktická etika

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Psychohygiena

Kreativita

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

6. ročník
Antika

Zeměpis

regiony ČR

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk

6. ročník
nápisy

Občanská výchova

Osobní rozvoj
Evropa
Vlast
Naše škola
Návykové látky
Domov

Výtvarná výchova

Vizuální vyjadřování
Dějepis

Úvod do učiva dějepisu
Antika
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5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

6. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Jazyková kultura•
Slohová a komunikační výchova•
Literární výchova•

7. ročník
4 týdně, P

1. Tvarosloví
Očekávané výstupy

žák:

Žák správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě
jich využívá ve vhodné komunikační situaci.Vvyužívá poznatků o
jazyce  a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému
projevu a k tvořivé práci s textem, ovládá pravopis lexikální,
slovotvorný, morfologický.Ovládá nejdůležitější způsoby
obohacovánín slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozliší
jejich význam.

Jazyková kultura•

Žák využívá poznatků o jazyce  a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem, ovládá
pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický.Rozlišuje významové
vztahy gramatických jednotek  ve větě a souvětí, ovládá zásady
interpunkce ve větě i souvětí. Dokáže aplikovat poznatky při tvorbě
projevu.

Pravopis•

Žák využívá poznatků o jazyce  a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem na
základě svých dispozic a osobních zájmů, dorozumívá se
kultivovaně a výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci .Uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel
mezivětného kontextu, rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a
komunikační záměr.

MINIMÁLNÍ:
komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole užívá
spisovný jazyk

Slohová a kominikační výchova•

Učivo
mluvnické významy a tvary slov, ohebné a neohebné slovní druhy
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5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

7. ročník

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Stavba mediálních sdělení

Tvorba mediálního sdělení

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

Princip sociálního smíru a solidarity

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Kreativita

Mezilidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova

7. ročník
hlasová hygiena

přesahy z učebních bloků:

Cvičení z českého jazyka

7. ročník
Lexikologie

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Jazyková kultura•
Pravopis•
Slohová a kominikační výchova•
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5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

7. ročník

2. Pravopis
Očekávané výstupy

žák:

Žák správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě
jich využívá ve vhodné komunikační situaci.Vvyužívá poznatků o
jazyce  a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému
projevu a k tvořivé práci s textem, ovládá pravopis lexikální,
slovotvorný, morfologický.Ovládá nejdůležitější způsoby
obohacovánín slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozliší
jejich význam.

Jazyková kultura•

Žák využívá poznatků o jazyce  a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem, ovládá
pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický.Rozlišuje významové
vztahy gramatických jednotek  ve větě a souvětí, ovládá zásady
interpunkce ve větě i souvětí. Dokáže aplikovat poznatky při tvorbě
projevu.

Pravopis•

Žák využívá poznatků o jazyce  a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem na
základě svých dispozic a osobních zájmů, dorozumívá se
kultivovaně a výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci .Uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel
mezivětného kontextu, rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a
komunikační záměr.

MINIMÁLNÍ:
komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole užívá
spisovný jazyk

Slohová a kominikační výchova•

Učivo
Procvičování pravopisu. Pravopis lexikální, morfologický,
slovotvorný.

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Fungování a vliv médií ve společnosti

Tvorba mediálního sdělení

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Cvičení z českého jazyka

7. ročník
Lexikologie

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

7. ročník

Kritéria hodnocení
Jazyková kultura•
Pravopis•
Slohová a kominikační výchova•

3. Slovní zásoba
Očekávané výstupy

žák:

Žák správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě
jich využívá ve vhodné komunikační situaci.Vvyužívá poznatků o
jazyce  a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému
projevu a k tvořivé práci s textem, ovládá pravopis lexikální,
slovotvorný, morfologický.Ovládá nejdůležitější způsoby
obohacovánín slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozliší
jejich význam.

Jazyková kultura•

Žák využívá poznatků o jazyce  a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem, ovládá
pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický.Rozlišuje významové
vztahy gramatických jednotek  ve větě a souvětí, ovládá zásady
interpunkce ve větě i souvětí. Dokáže aplikovat poznatky při tvorbě
projevu.

Pravopis•

Žák využívá poznatků o jazyce  a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem na
základě svých dispozic a osobních zájmů, dorozumívá se
kultivovaně a výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci .Uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel
mezivětného kontextu, rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a
komunikační záměr.

MINIMÁLNÍ:
komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole užívá
spisovný jazyk

Slohová a kominikační výchova•

Učivo
Obohacování slovní zásoby, význam slov věcný, mluvnický.

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Vnímání autora mediálních sdělení

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

7. ročník
Počátky českého státu

Občanská výchova

Vztahy mezi lidmi
Hudební výchova

lidová  a etnická píseň

přesahy z učebních bloků:

Občanská výchova

7. ročník
Společenské chování

Cvičení z českého jazyka

Literární útvary
Lexikologie

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

7. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Jazyková kultura•
Pravopis•
Slohová a kominikační výchova•

4. Věta a souvětí
Očekávané výstupy

žák:

Žák správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě
jich využívá ve vhodné komunikační situaci.Vvyužívá poznatků o
jazyce  a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému
projevu a k tvořivé práci s textem, ovládá pravopis lexikální,
slovotvorný, morfologický.Ovládá nejdůležitější způsoby
obohacovánín slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozliší
jejich význam.

Jazyková kultura•

Žák využívá poznatků o jazyce  a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem, ovládá
pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický.Rozlišuje významové
vztahy gramatických jednotek  ve větě a souvětí, ovládá zásady
interpunkce ve větě i souvětí. Dokáže aplikovat poznatky při tvorbě
projevu.

Pravopis•

Žák využívá poznatků o jazyce  a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem na
základě svých dispozic a osobních zájmů, dorozumívá se
kultivovaně a výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci .Uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel
mezivětného kontextu, rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a
komunikační záměr.

MINIMÁLNÍ:
komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole užívá
spisovný jazyk

Slohová a kominikační výchova•

Učivo
Výpověď a věta, stavba věty, souvětí.

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Tvorba mediálního sdělení

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola

Občan, občanská společnost a stát

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Občanská výchova

7. ročník
Kulturní život

Hudební výchova

hlasová hygiena

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk

7. ročník
práce s textem

Cvičení z českého jazyka

Lexikologie
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5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

7. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Jazyková kultura•
Pravopis•
Slohová a kominikační výchova•

5. Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy

žák:

Žák správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě
jich využívá ve vhodné komunikační situaci.Vvyužívá poznatků o
jazyce  a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému
projevu a k tvořivé práci s textem, ovládá pravopis lexikální,
slovotvorný, morfologický.Ovládá nejdůležitější způsoby
obohacovánín slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozliší
jejich význam.

Jazyková kultura•

Žák využívá poznatků o jazyce  a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem, ovládá
pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický.Rozlišuje významové
vztahy gramatických jednotek  ve větě a souvětí, ovládá zásady
interpunkce ve větě i souvětí. Dokáže aplikovat poznatky při tvorbě
projevu.

Pravopis•

Žák využívá poznatků o jazyce  a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem na
základě svých dispozic a osobních zájmů, dorozumívá se
kultivovaně a výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci .Uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel
mezivětného kontextu, rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a
komunikační záměr.

MINIMÁLNÍ:
komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole užívá
spisovný jazyk

Slohová a kominikační výchova•

Žák uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje
strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje
obsah díla.Dokáže zařadit literaturu a její představitele do kontextu
světového historického vývoje.

MINIMÁLNÍ:
čte plynule s porozuměním; reprodukuje text
rozezná základní literární druhy a žánry
dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti literatury
orientuje se v literárním textu, nachází jeho hlavní myšlenku
ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo filmového
představení
má pozitivní vztah k literatuře

Literární výchova•

Učivo
Tvorba vlastního sdělení, slovní zásoba, komunikační prostředky,
stavba textu.
Zdroje informací (tištěné, elektronické) - studijní čení - získávání
informací, zpracování informací - vyjádření názoru.
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5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

7. ročník

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Stavba mediálních sdělení

Tvorba mediálního sdělení

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Psychohygiena

Kreativita

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

7. ročník
Počátky českého státu

Občanská výchova

Zásady lidského soužití
Lidská setkání
Kulturní život

přesahy z učebních bloků:

Další cizí jazyk

7. ročník
tematické okruhy
slovní zásoba

Anglický jazyk

rodina
poděkování
reálie

Konverzace v anglickém jazyce

časopis
poděkování

Tělesná výchova

Organizace
Komunikace

Občanská výchova

Společenské chování
Zásady lidského soužití
Lidská setkání
Vztahy mezi lidmi

Cvičení z českého jazyka

Interpretace a práce s textem
Literární útvary
Lexikologie

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Jazyková kultura•
Pravopis•
Slohová a kominikační výchova•
Literární výchova•
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5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

7. ročník

6. Literární výchova
Očekávané výstupy

žák:

Žák správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě
jich využívá ve vhodné komunikační situaci.Vvyužívá poznatků o
jazyce  a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému
projevu a k tvořivé práci s textem, ovládá pravopis lexikální,
slovotvorný, morfologický.Ovládá nejdůležitější způsoby
obohacovánín slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozliší
jejich význam.

Jazyková kultura•

Žák využívá poznatků o jazyce  a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem, ovládá
pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický.Rozlišuje významové
vztahy gramatických jednotek  ve větě a souvětí, ovládá zásady
interpunkce ve větě i souvětí. Dokáže aplikovat poznatky při tvorbě
projevu.

Pravopis•

Žák využívá poznatků o jazyce  a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem na
základě svých dispozic a osobních zájmů, dorozumívá se
kultivovaně a výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci .Uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel
mezivětného kontextu, rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a
komunikační záměr.

MINIMÁLNÍ:
komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole užívá
spisovný jazyk

Slohová a kominikační výchova•

Žák uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje
strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje
obsah díla.Dokáže zařadit literaturu a její představitele do kontextu
světového historického vývoje.

MINIMÁLNÍ:
čte plynule s porozuměním; reprodukuje text
rozezná základní literární druhy a žánry
dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti literatury
orientuje se v literárním textu, nachází jeho hlavní myšlenku
ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo filmového
představení
má pozitivní vztah k literatuře

Literární výchova•

Učivo
Tvořivé činnosti s literárním textem - přednes, reprodukce, záznam,
interpretace.Základy literární teorie a historie, hlavní vývojová období
národní a světové literatury.

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

Etnický původ

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občan, občanská společnost a stát

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

7. ročník
Renesance a humanissmus
Husitské války

Občanská výchova

Společenské chování
Vztahy mezi lidmi

přesahy z učebních bloků:

Dějepis

7. ročník
Renesance a humanissmus

Občanská výchova

Společenské chování
Zásady lidského soužití
Lidská setkání
Vztahy mezi lidmi
Kulturní život

Cvičení z českého jazyka

Interpretace a práce s textem
Literární útvary

Dějepis

Velká Morava
Husitské války
Počátky českého státu
Objevné cesty
Zrod nové Evropy
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5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

7. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Jazyková kultura•
Pravopis•
Slohová a kominikační výchova•
Literární výchova•

8. ročník
4 týdně, P

1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy

žák:

Žák správně třídí slovní druhy, dokáže analyzovat jejich vlastnosti,
tvoří spisovné tvary a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci, samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, Slovníkem spisovné češtiny, Slovníkem cizích slov a
dalšími příručkami. Dokáže získané znalosti aplikovat v praxi .

Jazyková kultura•

Žák rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek  ve větě a
souvětí, ovládá zásady interpunkce ve větě i souvětí. Dokáže tvořit
složitá souvětí, převádět je na jednoduchá a analyzovat stavbu.

Věta a souvětí•

Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr
partnera v hovoru, odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně
užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému
komunikačnímu záměru.u Uspořádá informace v textu s ohledem
na jeho účel, odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od
názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo
porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.  Žák využívá
poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému
písemnému projevu a k tvořivé práci s textem či vlastnímu
tvořivému psaní na základě svých osobních dispozic a zájmů

MINIMÁLNÍ:
komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole užívá
spisovný jazyk

Slohová a komunikační výchova•

Učivo
Ohebné slovní druhy, mluvnické kategorie sloves.
Pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický, syntaktický.
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5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Stavba mediálních sdělení

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Rozvoj schopností poznávání

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola

přesahy do učebních bloků:

Občanská výchova

8. ročník
Osobní rozvoj

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk

8. ročník
práce se slovníkem
slovní zásoba

Mediální výchova

jazyk a jazyková komunikace
školní časopis

Cvičení z českého jazyka

Lexikologie

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Jazyková kultura•
Věta a souvětí•
Slohová a komunikační výchova•
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5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

8. ročník

2. Jazykové příručky
Očekávané výstupy

žák:

Žák správně třídí slovní druhy, dokáže analyzovat jejich vlastnosti,
tvoří spisovné tvary a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci, samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, Slovníkem spisovné češtiny, Slovníkem cizích slov a
dalšími příručkami. Dokáže získané znalosti aplikovat v praxi .

Jazyková kultura•

Žák rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek  ve větě a
souvětí, ovládá zásady interpunkce ve větě i souvětí. Dokáže tvořit
složitá souvětí, převádět je na jednoduchá a analyzovat stavbu.

Věta a souvětí•

Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr
partnera v hovoru, odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně
užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému
komunikačnímu záměru.u Uspořádá informace v textu s ohledem
na jeho účel, odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od
názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo
porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.  Žák využívá
poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému
písemnému projevu a k tvořivé práci s textem či vlastnímu
tvořivému psaní na základě svých osobních dispozic a zájmů

MINIMÁLNÍ:
komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole užívá
spisovný jazyk

Slohová a komunikační výchova•

Žák uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje
strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje
smysl díla, rozeznává základní rysy výrazného individuálního stylu
autora.
Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v
české a světové literatuře, dokáže zařadit do kontextu světového
kulturního dění, rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná
jejich funkci, uvede významné představitele.

MINIMÁLNÍ:
čte plynule s porozuměním; reprodukuje text
rozezná základní literární druhy a žánry
dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti literatury
orientuje se v literárním textu, nachází jeho hlavní myšlenku
ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo filmového
představení
má pozitivní vztah k literatuře

Literární výchova•

Učivo
Obohacování slovní zásoby -přejímání slov z cizích jazyků.
Seznámení s jazykovými příručkami.

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Multikulturalita

Lidské vztahy

Etnický původ

Kulturní diference

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Konverzace v anglickém jazyce

8. ročník
slovník

Cvičení z českého jazyka

Lexikologie
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5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

8. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Jazyková kultura•
Věta a souvětí•
Slohová a komunikační výchova•
Literární výchova•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

8. ročník

3. Výstavba textu
Očekávané výstupy

žák:

Žák správně třídí slovní druhy, dokáže analyzovat jejich vlastnosti,
tvoří spisovné tvary a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci, samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, Slovníkem spisovné češtiny, Slovníkem cizích slov a
dalšími příručkami. Dokáže získané znalosti aplikovat v praxi .

Jazyková kultura•

Žák rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek  ve větě a
souvětí, ovládá zásady interpunkce ve větě i souvětí. Dokáže tvořit
složitá souvětí, převádět je na jednoduchá a analyzovat stavbu.

Věta a souvětí•

Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr
partnera v hovoru, odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně
užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému
komunikačnímu záměru.u Uspořádá informace v textu s ohledem
na jeho účel, odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od
názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo
porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.  Žák využívá
poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému
písemnému projevu a k tvořivé práci s textem či vlastnímu
tvořivému psaní na základě svých osobních dispozic a zájmů

MINIMÁLNÍ:
komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole užívá
spisovný jazyk

Slohová a komunikační výchova•

Žák uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje
strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje
smysl díla, rozeznává základní rysy výrazného individuálního stylu
autora.
Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v
české a světové literatuře, dokáže zařadit do kontextu světového
kulturního dění, rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná
jejich funkci, uvede významné představitele.

MINIMÁLNÍ:
čte plynule s porozuměním; reprodukuje text
rozezná základní literární druhy a žánry
dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti literatury
orientuje se v literárním textu, nachází jeho hlavní myšlenku
ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo filmového
představení
má pozitivní vztah k literatuře

Literární výchova•

Učivo
Věta jednoduchá a souvětí, nepravidelnosti větné stavby, souvětí
souřadné, souvětí podřadné, významové poměry .

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Stavba mediálních sdělení

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk

8. ročník
práce se slovníkem

Občanská výchova

Vnitřní svět člověka

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk

8. ročník
práce se slovníkem

Občanská výchova

Principy tržního hospodářství
Majetek, vlastnictví

Mediální výchova

jazyk a jazyková komunikace
školní časopis

Cvičení z českého jazyka

Literární útvary
Lexikologie
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5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

8. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Jazyková kultura•
Věta a souvětí•
Slohová a komunikační výchova•
Literární výchova•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

8. ročník

4. Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy

žák:

Žák správně třídí slovní druhy, dokáže analyzovat jejich vlastnosti,
tvoří spisovné tvary a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci, samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, Slovníkem spisovné češtiny, Slovníkem cizích slov a
dalšími příručkami. Dokáže získané znalosti aplikovat v praxi .

Jazyková kultura•

Žák rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek  ve větě a
souvětí, ovládá zásady interpunkce ve větě i souvětí. Dokáže tvořit
složitá souvětí, převádět je na jednoduchá a analyzovat stavbu.

Věta a souvětí•

Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr
partnera v hovoru, odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně
užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému
komunikačnímu záměru.u Uspořádá informace v textu s ohledem
na jeho účel, odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od
názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo
porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.  Žák využívá
poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému
písemnému projevu a k tvořivé práci s textem či vlastnímu
tvořivému psaní na základě svých osobních dispozic a zájmů

MINIMÁLNÍ:
komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole užívá
spisovný jazyk

Slohová a komunikační výchova•

Žák uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje
strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje
smysl díla, rozeznává základní rysy výrazného individuálního stylu
autora.
Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v
české a světové literatuře, dokáže zařadit do kontextu světového
kulturního dění, rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná
jejich funkci, uvede významné představitele.

MINIMÁLNÍ:
čte plynule s porozuměním; reprodukuje text
rozezná základní literární druhy a žánry
dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti literatury
orientuje se v literárním textu, nachází jeho hlavní myšlenku
ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo filmového
představení
má pozitivní vztah k literatuře

Literární výchova•

Učivo
Čtení a naslouchání (věcné, kritické - objektivní a subjektivní sdělení,
empatie).
Mluvený projev - zásady kultivovaného projevu (technika mluveného
projevu, připravený i nepřipravený projev).
Na základěkomplexu poznatků o jazyce a stylu vyjádření postoje ke
sdělovanému obsahu, vlastní tvořivé psaní.
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5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Tvorba mediálního sdělení

Práce v realizačním týmu

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních sdělení

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Kreativita

Mezilidské vztahy

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk

8. ročník
vztahy mezi sebou

Dějepis

Osvícenství
Občanská výchova

Osobní rozvoj

přesahy z učebních bloků:

Další cizí jazyk

8. ročník
slovní zásoba
tematické okruhy

Konverzace v anglickém jazyce

popis dne
Tělesná výchova

Komunikace
Občanská výchova

Principy tržního hospodářství
Majetek, vlastnictví
Osobní rozvoj
Vnitřní svět člověka
Podobnost a odlišnost lidí

Svět práce

9. ročník
podnikání
zaměstnání

Mediální výchova

8. ročník
jazyk a jazyková komunikace
školní časopis

Svět práce

9. ročník
možnosti vzdělávání

Cvičení z českého jazyka

8. ročník
Interpretace, práce s textem
Literární útvary
Lexikologie

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Jazyková kultura•
Věta a souvětí•
Slohová a komunikační výchova•
Literární výchova•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

8. ročník

5. Literární výchova
Očekávané výstupy

žák:

Žák správně třídí slovní druhy, dokáže analyzovat jejich vlastnosti,
tvoří spisovné tvary a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci, samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, Slovníkem spisovné češtiny, Slovníkem cizích slov a
dalšími příručkami. Dokáže získané znalosti aplikovat v praxi .

Jazyková kultura•

Žák rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek  ve větě a
souvětí, ovládá zásady interpunkce ve větě i souvětí. Dokáže tvořit
složitá souvětí, převádět je na jednoduchá a analyzovat stavbu.

Věta a souvětí•

Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr
partnera v hovoru, odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně
užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému
komunikačnímu záměru.u Uspořádá informace v textu s ohledem
na jeho účel, odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od
názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo
porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.  Žák využívá
poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému
písemnému projevu a k tvořivé práci s textem či vlastnímu
tvořivému psaní na základě svých osobních dispozic a zájmů

MINIMÁLNÍ:
komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole užívá
spisovný jazyk

Slohová a komunikační výchova•

Žák uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje
strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje
smysl díla, rozeznává základní rysy výrazného individuálního stylu
autora.
Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v
české a světové literatuře, dokáže zařadit do kontextu světového
kulturního dění, rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná
jejich funkci, uvede významné představitele.

MINIMÁLNÍ:
čte plynule s porozuměním; reprodukuje text
rozezná základní literární druhy a žánry
dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti literatury
orientuje se v literárním textu, nachází jeho hlavní myšlenku
ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo filmového
představení
má pozitivní vztah k literatuře

Literární výchova•

Učivo
Tvořivé činnosti s literárním textem - přednes, reprodukce, záznam,
interpretace; způsoby interpretace
základy literární teorie a historie. Hlavní vývojová období národní
a světové literatury, významné osobnosti naší a světové literatury.
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5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Vnímání autora mediálních sdělení

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

Kulturní diference

Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

8. ročník
Baroko

Občanská výchova

Vnitřní svět člověka
Podobnost a odlišnost lidí

přesahy z učebních bloků:

Občanská výchova

8. ročník
Peníze
Majetek, vlastnictví
Osobní rozvoj
Láska, zamilovanost
Vnitřní svět člověka
Podobnost a odlišnost lidí

Dějepis

1. světová válka
Habsburkové na českém trůnu

Cvičení z českého jazyka

Interpretace, práce s textem
Literární útvary

Regionální výchova

Okupace a 2. sv. válka
Kaple Zjevení Páně
Název města Smiřice

Dějepis

Imperiální doba
Revoluce 1848-1849
Napoleonská doba
Osvícenství
Baroko

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Jazyková kultura•
Věta a souvětí•
Slohová a komunikační výchova•
Literární výchova•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

9. ročník

9. ročník
3+1 týdně, P

1. Jazyk
Očekávané výstupy

žák:

Žák rozlišuje a v textu dokládá všechny způsoby obohacování
slovní zásoby,rozpoznává přenesená pojmenování (zvláště ve
frazémech), samostatně pracuje se slovníky a dalšími příručkami.
Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě,
souvětí, větný kontext; využívá znalostí o jazykové normě při
tvorbě jazykových projevů v adekvátní komunikační situaci.

Jazyková kultura•

Žák rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě,
souvětí, větný kontext; využívá znalostí o jazykové normě při
tvorbě jazykových projevů v adekvátní komunikační situaci. Vytváří
a uspořádává větná sdělení, dokáže provést analýzu souvětí.

Syntax•

Žák využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu a tvořivé práci s textem a k
vlastnímu tvořivému psaní na základě nabytých zkušeností,
osobních zájmů a dispozic. Uspořádá informace v textu s ohledem
na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním ustálených
textových norem.Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od
názorů a hodnocení, ověřuje fakta, rozeznává manipulativní
komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj.

MINIMÁLNÍ:
komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole užívá
spisovný jazyk
píše běžné písemnosti; podle předlohy sestaví vlastní životopis a
napíše žádost; popíše děje, jevy, osoby, pracovní postup; vypráví
podle předem připravené osnovy; s vhodnou podporou
pedagogického pracovníka písemně zpracuje zadané téma

Slohová a komunikační výchova•

Učivo
Obecné poučení o jazyce - řeč, jazyk, jazyková kultura.
Pravopis související se stavbou slova (lexikální, morfologický),
význam slova věcný a mluvnický,
tvarosloví, kodifikace.
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5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Stavba mediálních sdělení

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

Kulturní diference

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Kreativita

Mezilidské vztahy

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk

9. ročník
slovní zásoba

Občanská výchova

Mezinárodní spolupráce
Hudební výchova

rytmus

přesahy z učebních bloků:

Cvičení z českého jazyka

9. ročník
Lexikologie

Anglický jazyk

dotazník
žádost

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Jazyková kultura•
Syntax•
Slohová a komunikační výchova•
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5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

9. ročník

2. Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy

žák:

Žák rozlišuje a v textu dokládá všechny způsoby obohacování
slovní zásoby,rozpoznává přenesená pojmenování (zvláště ve
frazémech), samostatně pracuje se slovníky a dalšími příručkami.
Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě,
souvětí, větný kontext; využívá znalostí o jazykové normě při
tvorbě jazykových projevů v adekvátní komunikační situaci.

Jazyková kultura•

Žák rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě,
souvětí, větný kontext; využívá znalostí o jazykové normě při
tvorbě jazykových projevů v adekvátní komunikační situaci. Vytváří
a uspořádává větná sdělení, dokáže provést analýzu souvětí.

Syntax•

Žák využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu a tvořivé práci s textem a k
vlastnímu tvořivému psaní na základě nabytých zkušeností,
osobních zájmů a dispozic. Uspořádá informace v textu s ohledem
na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním ustálených
textových norem.Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od
názorů a hodnocení, ověřuje fakta, rozeznává manipulativní
komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj.

MINIMÁLNÍ:
komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole užívá
spisovný jazyk
píše běžné písemnosti; podle předlohy sestaví vlastní životopis a
napíše žádost; popíše děje, jevy, osoby, pracovní postup; vypráví
podle předem připravené osnovy; s vhodnou podporou
pedagogického pracovníka písemně zpracuje zadané téma

Slohová a komunikační výchova•

Žák uvede příklady základních literárních směrů a jejich
významných představitelů v české a světové literatuře, dokáže
zařadit do kontextu světového kulturního dění, rozlišuje základní
literární druhy a žánry, porovná jejich funkci.
Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a
jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla,
rozeznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora,
rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží
argumenty, formuluje ústně i písemně své dojmy z četby, návštěvy
divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké
dílo.

MINIMÁLNÍ:
čte plynule s porozuměním; reprodukuje text
rozezná základní literární druhy a žánry
dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti literatury
orientuje se v literárním textu, nachází jeho hlavní myšlenku
ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo filmového
představení
má pozitivní vztah k literatuře

Literární výchova•

Učivo
Písemný projev na základě poznatků o jazyce a stylu - vlastní tvořivé
psaní , subjektivní a objektivní sdělení.
Mluvený projev - komunikační normy, základní mluvené žánry podle
komunikační situace, projev připravený i nepřipravený, technika
mluveného projevu.
Čtení a naslouchání - praktické (výchova k empatii, podnět
k jednání), kritické (analytické- objektivní a subjektivní sdělení,
manipulativní působení projevu), publicistické útvary.
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5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Stavba mediálních sdělení

Práce v realizačním týmu

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

Kulturní diference

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Komunikace

Kooperace a kompetice

Kreativita

Mezilidské vztahy

Rozvoj schopností poznávání

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občan, občanská společnost a stát

přesahy do učebních bloků:

Občanská výchova

9. ročník
Evropská integrace
Právo v každodenním životě

přesahy z učebních bloků:

Další cizí jazyk

9. ročník
slovní zásoba
tematické okruhy

Cvičení z českého jazyka

Interpretace, práce s textem
Lexikologie

Konverzace v anglickém jazyce

různé texty
Tělesná výchova

Komunikace
Význam pohybu

Občanská výchova

Evropská integrace
Protiprávní jednání
Právní řád ČR

Svět práce

zaměstnání
možnosti vzdělávání

Výtvarné činnosti

Loutky, divadlo

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Jazyková kultura•
Syntax•
Slohová a komunikační výchova•
Literární výchova•
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5.1.3  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

9. ročník

3. Literární výchova
Očekávané výstupy

žák:

Žák rozlišuje a v textu dokládá všechny způsoby obohacování
slovní zásoby,rozpoznává přenesená pojmenování (zvláště ve
frazémech), samostatně pracuje se slovníky a dalšími příručkami.
Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě,
souvětí, větný kontext; využívá znalostí o jazykové normě při
tvorbě jazykových projevů v adekvátní komunikační situaci.

Jazyková kultura•

Žák rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě,
souvětí, větný kontext; využívá znalostí o jazykové normě při
tvorbě jazykových projevů v adekvátní komunikační situaci. Vytváří
a uspořádává větná sdělení, dokáže provést analýzu souvětí.

Syntax•

Žák využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu a tvořivé práci s textem a k
vlastnímu tvořivému psaní na základě nabytých zkušeností,
osobních zájmů a dispozic. Uspořádá informace v textu s ohledem
na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním ustálených
textových norem.Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od
názorů a hodnocení, ověřuje fakta, rozeznává manipulativní
komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj.

MINIMÁLNÍ:
komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole užívá
spisovný jazyk
píše běžné písemnosti; podle předlohy sestaví vlastní životopis a
napíše žádost; popíše děje, jevy, osoby, pracovní postup; vypráví
podle předem připravené osnovy; s vhodnou podporou
pedagogického pracovníka písemně zpracuje zadané téma

Slohová a komunikační výchova•

Žák uvede příklady základních literárních směrů a jejich
významných představitelů v české a světové literatuře, dokáže
zařadit do kontextu světového kulturního dění, rozlišuje základní
literární druhy a žánry, porovná jejich funkci.
Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a
jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla,
rozeznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora,
rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží
argumenty, formuluje ústně i písemně své dojmy z četby, návštěvy
divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké
dílo.

MINIMÁLNÍ:
čte plynule s porozuměním; reprodukuje text
rozezná základní literární druhy a žánry
dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti literatury
orientuje se v literárním textu, nachází jeho hlavní myšlenku
ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo filmového
představení
má pozitivní vztah k literatuře

Literární výchova•

Učivo
Tvořivé činnosti s literárním textem, způsoby interpretace literárních
a dalších uměleckých děl, literární druhy a žánry, základy literární
teorie a historie (strukturální analýza díla).
Základy literární teorie a historie, hlavní vývojová období národní
a světové literatury, významné osobnosti naší a světové literatury.
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5.1.4  Cvičení z českého jazyka
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních sdělení

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

Etnický původ

Kulturní diference

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Mezilidské vztahy

Komunikace

Psychohygiena

Kreativita

Rozvoj schopností poznávání

Seberegulace a sebeorganizace

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občan, občanská společnost a stát

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

9. ročník
Evropa a svět po roce 1945

Občanská výchova

Mezinárodní spolupráce
Zeměpis

lidé na Zemi

přesahy z učebních bloků:

Cvičení z českého jazyka

9. ročník
Interpretace, práce s textem
Literární útvary

Občanská výchova

Evropská integrace
Právní řád ČR
Lidská práva

Dějepis

2. světová válka
Výtvarné činnosti

Loutky, divadlo
Dějepis

Evropa a svět po roce 1945
Poválečné uspořádání světa
Vznik Československa

Hudební výchova

vokální projev

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Jazyková kultura•
Syntax•
Slohová a komunikační výchova•
Literární výchova•

5.1.4  Cvičení z českého jazyka

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

 255
Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové

SMILE verze 3.2.0



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.4  Cvičení z českého jazyka
Učební osnovy

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

0+1 0+1 0+1

Charakteristika předmětu
Jazyková kultura patří k základním znakům vyspělosti žáka základní školy. Umožňuje mu správně vnímat

jazyková sdělení, rozumět jim, vyjadřovat se adekvátně situaci a účinně prosadit výsledky svého poznání.

Ve cvičení z českého jazyka se žáci naučí a procvičují na vhodně zvolených ukázkách tvorbu jazykových sdělení,

čtení s porozuměním, kultivované psaní a mluvení, dokáží analyzovat text a kriticky posoudit jeho obsah,

jazykové prostředky a kompozici.

Mateřský jazyk se stává nejen nástrojem získávání informací, ale i předmětem vlastního poznávání.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Kompetence k učení

osvojení termínů, poznatků

Kompetence k řešení problémů

aplikace znalostí

Kompetence komunikativní

srozumitelné vyjádření slovem i písmem

Kompetence sociální a personální

vyjádření adekvátní dané situaci (vzhledem k obsahu a formě, postoje mluvčího, adresáta)

Kompetence občanské

uvědomělé plnění úkolů a povinností, kritické vnímání sdělení (posuzování poselství a myšlenkového obsahu)

Kompetence pracovní

formálně a graficky na úrovni se vyjadřovat (úprava), ovládat základní prostředky komunikační a sdělovací

techniky (PC, internet, telefonování, záznamová technika)

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Tématické okruhy

Průřezová témata pokrývaná předmětem

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Tématické okruhy

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové
SMILE verze 3.2.0 256



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.4  Cvičení z českého jazyka
Učební osnovy

Stavba mediálních sdělení

Vnímání autora mediálních sdělení

Fungování a vliv médií ve společnosti

Tvorba mediálního sdělení

Práce v realizačním týmu

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

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

Tématické okruhy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

Tématické okruhy

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

Tématické okruhy

Lidské vztahy
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5.1.4  Cvičení z českého jazyka
Učební osnovy

7. ročník

7. ročník
0+1 týdně, V

1. Lexikologie
Očekávané výstupy

žák:

Žák chápe stavbu slova, dokáže slovo analyzovat. Adekvátně
využívá slovní zásobu a odbornou terminologii. Umí pracovat s
jazykovými příručkami, dokáže v praxi aplikovat teoretické
znalosti, sestaví odborný text.

Lexikologie•

Učivo
Význam slova a slovní zásoba. Zvuková stránka jazyka.
obohacování slovní zásoby. stavba slova.

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občan, občanská společnost a stát

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

7. ročník
Komunikační a slohová výchova
Věta a souvětí
Slovní zásoba
Pravopis
Tvarosloví

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk

7. ročník
slovesné časy

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Lexikologie•

Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové
SMILE verze 3.2.0 258



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.4  Cvičení z českého jazyka
Učební osnovy

7. ročník

2. Literární útvary
Očekávané výstupy

žák:

Žák dokáže rozlišit na základě ukázky různé literární útvary,
provede stylistickou analýzu. Umí porovnávat literární texty z
hlediska obsahového i formálního. Je schopen sestavit krátký
literární text.

Literární útvary•

Učivo
Próza a poezie. Literární žánry. Ústní lidová slovesnost.

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Vnímání autora mediálních sdělení

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních sdělení

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

Lidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občan, občanská společnost a stát

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Rozvoj schopností poznávání

Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

7. ročník
Literární výchova
Komunikační a slohová výchova
Slovní zásoba

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Literární útvary•
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.4  Cvičení z českého jazyka
Učební osnovy

7. ročník

3. Interpretace a práce s textem
Očekávané výstupy

žák:

Žák zvládá základní interpretační postupy - dramatizace textu,
výrazové čtení, umělecký přednes. Dokáže posoudit formální
úroveň textu a zvolit vhodné výrazové prostředky pro interpretaci
v mluvené i písemné podobě.

Práce s textem•

Učivo
Forma a obsah. Dramatizace textu. Přednes, výrazové čtení. Vlastní
tvorba.

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Tvorba mediálního sdělení

Práce v realizačním týmu

Vnímání autora mediálních sdělení

Fungování a vliv médií ve společnosti

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních sdělení

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

Lidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občan, občanská společnost a stát

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

Kooperace a kompetice

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Psychohygiena

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

7. ročník
Literární výchova
Komunikační a slohová výchova

Hudební výchova

takty
hlasová hygiena
vokální projev

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk

7. ročník
reálie

Konverzace v anglickém jazyce

časopis
Občanská výchova

Společenské chování
Lidská setkání

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.4  Cvičení z českého jazyka
Učební osnovy

7. ročník

Kritéria hodnocení
Práce s textem•

8. ročník
0+1 týdně, V

1. Lexikologie
Očekávané výstupy

žák:

Žák chápe stavbu slova, dokáže slovo analyzovat. Adekvátně
využívá slovní zásobu a odbornou terminologii. Umí pracovat s
jazykovými příručkami, dokáže v praxi aplikovat teoretické
znalosti, sestaví odborný text.

Lexikologie•

Učivo
Význam slova a slovní zásoba. Zvuková stránka jazyka.
obohacování slovní zásoby. stavba slova.

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Kreativita

Mezilidské vztahy

Rozvoj schopností poznávání

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občan, občanská společnost a stát

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

8. ročník
Komunikační a slohová výchova
Výstavba textu
Jazykové příručky
Jazyková výchova

přesahy z učebních bloků:

Další cizí jazyk

8. ročník
slovní zásoba

Anglický jazyk

slovní zásoba
Mediální výchova

jazyk a jazyková komunikace

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Lexikologie•
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.4  Cvičení z českého jazyka
Učební osnovy

8. ročník

2. Literární útvary
Očekávané výstupy

žák:

Žák dokáže rozlišit na základě ukázky různé literární útvary,
provede stylistickou analýzu. Umí porovnávat literární texty z
hlediska obsahového i formálního. Je schopen sestavit krátký
literární text.

Literární útvary•

Učivo
Próza a poezie. Literární žánry. Ústní lidová slovesnost.

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Vnímání autora mediálních sdělení

Fungování a vliv médií ve společnosti

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních sdělení

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

Lidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občan, občanská společnost a stát

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Kreativita

Poznávání lidí

Rozvoj schopností poznávání

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

8. ročník
Literární výchova
Komunikační a slohová výchova
Výstavba textu

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Literární útvary•
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.4  Cvičení z českého jazyka
Učební osnovy

8. ročník

3. Interpretace, práce s textem
Očekávané výstupy

žák:

Žák zvládá základní interpretační postupy - dramatizace textu,
výrazové čtení, umělecký přednes. Dokáže posoudit formální
úroveň textu a zvolit vhodné výrazové prostředky pro interpretaci
v mluvené i písemné podobě.

Práce s textem•

Učivo
Forma a obsah. Dramatizace textu. Přednes, výrazové čtení. Vlastní
tvorba.

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

Fungování a vliv médií ve společnosti

Tvorba mediálního sdělení

Stavba mediálních sdělení

Vnímání autora mediálních sdělení

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

Kulturní diference

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kreativita

Poznávání lidí

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občan, občanská společnost a stát

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

8. ročník
Literární výchova
Komunikační a slohová výchova

Hudební výchova

hudební žánry
pěvecký projev

přesahy z učebních bloků:

Občanská výchova

8. ročník
Vnitřní svět člověka
Podobnost a odlišnost lidí

Mediální výchova

jazyk a jazyková komunikace

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.4  Cvičení z českého jazyka
Učební osnovy

8. ročník

Kritéria hodnocení
Práce s textem•

9. ročník
0+1 týdně, V

1. Lexikologie
Očekávané výstupy

žák:

Žák chápe stavbu slova, dokáže slovo analyzovat. Adekvátně
využívá slovní zásobu a odbornou terminologii. Umí pracovat s
jazykovými příručkami, dokáže v praxi aplikovat teoretické
znalosti, sestaví odborný text.

Lexikologie•

Učivo
Význam slova a slovní zásoba. Zvuková stránka jazyka.
obohacování slovní zásoby. stavba slova.

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kreativita

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

9. ročník
Komunikační a slohová výchova
Jazyk

přesahy z učebních bloků:

Další cizí jazyk

9. ročník
slovní zásoba

Anglický jazyk

slovní zásoba

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Lexikologie•
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.4  Cvičení z českého jazyka
Učební osnovy

9. ročník

2. Literární útvary
Očekávané výstupy

žák:

Žák dokáže rozlišit na základě ukázky různé literární útvary,
provede stylistickou analýzu. Umí porovnávat literární texty z
hlediska obsahového i formálního. Je schopen sestavit krátký
literární text.

Literární útvary•

Žák zvládá základní interpretační postupy - dramatizace textu,
výrazové čtení, umělecký přednes. Dokáže posoudit formální
úroveň textu a zvolit vhodné výrazové prostředky pro interpretaci
v mluvené i písemné podobě.

Interpretace, práce s textem•

Učivo
Próza a poezie. Literární žánry. Ústní lidová slovesnost.

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Vnímání autora mediálních sdělení

Fungování a vliv médií ve společnosti

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních sdělení

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

Lidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občan, občanská společnost a stát

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kreativita

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

9. ročník
Literární výchova

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Literární útvary•
Interpretace, práce s textem•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.4  Cvičení z českého jazyka
Učební osnovy

9. ročník

3. Interpretace, práce s textem
Očekávané výstupy

žák:

Žák dokáže rozlišit na základě ukázky různé literární útvary,
provede stylistickou analýzu. Umí porovnávat literární texty z
hlediska obsahového i formálního. Je schopen sestavit krátký
literární text.

Literární útvary•

Žák zvládá základní interpretační postupy - dramatizace textu,
výrazové čtení, umělecký přednes. Dokáže posoudit formální
úroveň textu a zvolit vhodné výrazové prostředky pro interpretaci
v mluvené i písemné podobě.

Interpretace, práce s textem•

Učivo
Forma a obsah. Dramatizace textu. Přednes, výrazové čtení. Vlastní
tvorba.

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

Fungování a vliv médií ve společnosti

Tvorba mediálního sdělení

Stavba mediálních sdělení

Vnímání autora mediálních sdělení

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

Kulturní diference

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kreativita

Poznávání lidí

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občan, občanská společnost a stát

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

9. ročník
Literární výchova
Komunikační a slohová výchova

Hudební výchova

hudební žánry
rytmus
vokální projev

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.5  Konverzace v anglickém jazyce
Učební osnovy

9. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Literární útvary•
Interpretace, práce s textem•

5.1.5  Konverzace v anglickém jazyce

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

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

0+1 0+1 0+1

Charakteristika předmětu
Cizí jazyk a konverzace v cizím jazyce přispívají 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.

Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a připívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak

v jejich osobním životě, tzak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti

ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice.

Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro

spolupráci škol na mezinárodních projektech.

Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí se Společného evropského

referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání cizího jazyka. Vzděklávání v Cizím jazyce

směřuje k dosažené úrovně A2, vzdělávání v Dalším cizím jazyce směřuje k dosažení úrovně A1 ( podle

Společného evropského referenčního rámci pro jazyky).

Úspěšnost jazykového vzdělávání jako celku je závislá nejen na výsledcích vzdělávání v jazyce mateřském a v

cizích jazycích, ale závisí i na tom, do jaké míry se jazyková kultura žáků stane předmětem zájmu i všech

ostatních oblastí základního vzdělávání.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Kompetence k učení

samostatné získávání informací z různých zdrojů (slovníky, časopisy, internet)

zvládnutí práce s texty různého zaměření

Kompetence k řešení problémů

zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace, pozitivní vztah k jazyku v rámci interkulturní komunikace

Kompetence komunikativní

rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku, jeho chápání jako potencionálního zdroje pro rozvoj osobního i kultturního

bohatství

Komtepence sociální a personální

individuální prožívání a sdílení čtenářských zážitků, pozitivní vztah k dovednosti hovořit cizím jazykem

získávání sebedůvěry při kultivovaném projevu jako prostředku prosazování sebe sama
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5.1.5  Konverzace v anglickém jazyce
Učební osnovy

Kompetence občanské

chápání jazyka jako jevu, který odráží historický a kulturní vývoj národa

důležitý nástroj celoživotního vzdělávání

Kompetence pracovní

dokázat pracovat s učebnicí, slovníkem a dalšími cizojazyčními materiály jako se zdrojem poznání

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Tématické okruhy

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

Vnímání autora mediálních sdělení

Fungování a vliv médií ve společnosti

Průřezová témata pokrývaná předmětem

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Sebepoznání a sebepojetí

Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

Tématické okruhy

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

Tématické okruhy

Etnický původ
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5.1.5  Konverzace v anglickém jazyce
Učební osnovy

7. ročník

7. ročník
0+1 týdně, V

1. rodina
Očekávané výstupy

žák:

Žák umí převyprávět text, který si přečetl v učebnici, časopise
nebo dalším zdroji.

převyprávění•

Dokáže porovnat život v různých rodinách  - zvyky, tradice, denní
režim.

porovnání•

Učivo
zájmová činnost, volný čas - doplnění slovní zásoby

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Vnímání autora mediálních sdělení

Fungování a vliv médií ve společnosti

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

Etnický původ

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Sebepoznání a sebepojetí

Kreativita

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Občanská výchova

7. ročník
Společenské chování
Zásady lidského soužití
Vztahy mezi lidmi
Lidská setkání
Kulturní život

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.1.5  Konverzace v anglickém jazyce
Učební osnovy

7. ročník

Kritéria hodnocení
převyprávění•
porovnání•

2. poděkování
Očekávané výstupy

žák:

Umí se orientovat v zádkladních společenských situacích.
Pozdraví, poděkuje.

zdvořilostní fráze•

Učivo
poděkování, prosba, žádost o informaci

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Fungování a vliv médií ve společnosti

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Vnímání autora mediálních sdělení

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

Kulturní diference

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kreativita

Poznávání lidí

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

7. ročník
Komunikační a slohová výchova

Občanská výchova

Společenské chování
Lidská setkání

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
zdvořilostní fráze•
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5.1.5  Konverzace v anglickém jazyce
Učební osnovy

7. ročník

3. časopis
Očekávané výstupy

žák:

Dokáže porovnat život v různých rodinách  - zvyky, tradice, denní
režim.

porovnání•

Učivo
seznámení se s časopisem a jeho obsahem.

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Vnímání autora mediálních sdělení

Fungování a vliv médií ve společnosti

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

Etnický původ

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Sebepoznání a sebepojetí

Kreativita

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

7. ročník
Komunikační a slohová výchova

Cvičení z českého jazyka

Interpretace a práce s textem
Občanská výchova

Kulturní život

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
porovnání•
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5.1.5  Konverzace v anglickém jazyce
Učební osnovy

8. ročník

8. ročník
0+1 týdně, V

1. slovník
Očekávané výstupy

žák:

Dokáže využívat dvojjazyčný slovník, rozumí zkratkám a zápisům
ve slovníku.

slovník•

Učivo
slovník, jeho použití a využití.

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Vnímání autora mediálních sdělení

Fungování a vliv médií ve společnosti

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

Etnický původ

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Sebepoznání a sebepojetí

Kreativita

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

8. ročník
Jazykové příručky

Počítačová grafika

práce s internetem

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
slovník•
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5.1.5  Konverzace v anglickém jazyce
Učební osnovy

8. ročník

2. popis dne
Očekávané výstupy

žák:

Umí reagovat v běžných situacích, požádat o pomoc, podat
imformaci.

každodenní situace•

umí popsat školní prostředí, jednotlivé učební předměty.
škola•

Učivo
konverzační témata - škola, rodina, volný čas, zvířata

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Fungování a vliv médií ve společnosti

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Vnímání autora mediálních sdělení

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

Kulturní diference

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kreativita

Poznávání lidí

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

8. ročník
Komunikační a slohová výchova

Občanská výchova

Osobní rozvoj

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
každodenní situace•
škola•
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5.1.5  Konverzace v anglickém jazyce
Učební osnovy

8. ročník

3. školní aktivity
Očekávané výstupy

žák:

Dokáže využívat dvojjazyčný slovník, rozumí zkratkám a zápisům
ve slovníku.

slovník•

umí popsat školní prostředí, jednotlivé učební předměty.
škola•

Učivo
popis školní třídy a celkového prostředí ve školë, hřiště.

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Vnímání autora mediálních sdělení

Fungování a vliv médií ve společnosti

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

Etnický původ

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Sebepoznání a sebepojetí

Kreativita

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Občanská výchova

8. ročník
Osobní rozvoj

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
slovník•
škola•
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5.1.5  Konverzace v anglickém jazyce
Učební osnovy

9. ročník

9. ročník
0+1 týdně, V

1. různé texty
Očekávané výstupy

žák:

Dokáže přečít složitější text, zhruba mu porozumět a převyprávět
ho.

texty•

Učivo
práce s časopisem, zjednodušené knižní texty, internetové stránky
v anglickém jazyce.

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Fungování a vliv médií ve společnosti

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Vnímání autora mediálních sdělení

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

Kulturní diference

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kreativita

Poznávání lidí

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

9. ročník
Komunikační a slohová výchova

Občanská výchova

Mezinárodní spolupráce
Přírodopis

globální problémy
Země - vesmír, stavba

Svět práce

zaměstnání

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
texty•
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5.1.5  Konverzace v anglickém jazyce
Učební osnovy

9. ročník

2. formulář
Očekávané výstupy

žák:

Dokáže přečít složitější text, zhruba mu porozumět a převyprávět
ho.

texty•

Dokáže vyplnit jednoduchý formulář.
formulář•

Dokáže udržet hovor na zvolené téma, reagovat na otázky a sám
otázky pokládat.

hovor•

Učivo
jednoduché formuláře - ubytování, cestování, škola.

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Vnímání autora mediálních sdělení

Fungování a vliv médií ve společnosti

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

Etnický původ

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Sebepoznání a sebepojetí

Kreativita

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Svět práce

9. ročník
podnikání
zaměstnání
možnosti vzdělávání

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
texty•
formulář•
hovor•
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5.1.6  Konverzace v německém jazyce
Učební osnovy

9. ročník

3. mluvené slovo
Očekávané výstupy

žák:

Dokáže přečít složitější text, zhruba mu porozumět a převyprávět
ho.

texty•

Dokáže udržet hovor na zvolené téma, reagovat na otázky a sám
otázky pokládat.

hovor•

Učivo
stravování, oblékání, péče o zdraví, člověk ve společnosti jiných lidí.

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Fungování a vliv médií ve společnosti

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Vnímání autora mediálních sdělení

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

Kulturní diference

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kreativita

Poznávání lidí

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk

9. ročník
mezilidské vztahy

Zeměpis

lidé na Zemi

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
texty•
hovor•

5.1.6  Konverzace v německém jazyce

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník
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5.1.6  Konverzace v německém jazyce
Učební osnovy

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

0+1 0+1 0+1

Charakteristika předmětu
Cizí jazyk a Další cizí jazyk přispívají 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.

Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a připívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak

v jejich osobním životě, tzak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti

ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice.

Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro

spolupráci škol na mezinárodních projektech.

Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí se Společného evropského

referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání cizího jazyka. Vzděklávání v Cizím jazyce

směřuje k dosažené úrovně A2, vzdělávání v Dalším cizím jazyce směřuje k dosažení úrovně A1 ( podle

Společného evropského referenčního rámci pro jazyky).

Úspěšnost jazykového vzdělávání jako celku je závislá nejen na výsledcích vzdělávání v jazyce mateřském a v

cizích jazycích, ale závisí i na tom, do jaké míry se jazyková kultura žáků stane předmětem zájmu i všech

ostatních oblastí základního vzdělávání.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Kompetence k učení

samostatné získávání informací z různých zdrojů (slovníky, časopisy, internet)

zvládnutí práce s texty různého zaměření

Kompetence k řešení problémů

zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace, pozitivní vztah k jazyku v rámci interkulturní komunikace

Kompetence komunikativní

rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku, jeho chápání jako potencionálního zdroje pro rozvoj osobního i kultturního

bohatství

Komtepence sociální a personální

individuální prožívání a sdílení čtenářských zážitků, pozitivní vztah k dovednosti hovořit cizím jazykem

získávání sebedůvěry při kultivovaném projevu jako prostředku prosazování sebe sama

Kompetence občanské

chápání jazyka jako jevu, který odráží historický a kulturní vývoj národa

důležitý nástroj celoživotního vzdělávání

Kompetence pracovní

dokázat pracovat s učebnicí, slovníkem a dalšími cizojazyčními materiály jako se zdrojem poznání

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Průřezová témata pokrývaná předmětem
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.6  Konverzace v německém jazyce
Učební osnovy

Vztah člověka k prostředí

Tématické okruhy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Poznávání lidí

Tématické okruhy

Mezilidské vztahy

Komunikace

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Tématické okruhy

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

Tématické okruhy

Etnický původ

7. ročník
0+1 týdně, V

1. seznámení a pozdravy
Očekávané výstupy

žák:

u každé z  částí vyslovuje a čte foneticky správně jednoduché
texty složené ze známé slovní zásoby

fonetika•

u každé z  částí rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v
textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku

práce s textem•

umí se zapojit do jednoduché konverzace prostřednictvím běžných
výrazů, poskytne požadované informace - pozdrav, představování,
poděkování, sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající
se situací souvisejících s životem v rodině, s volnočasovými
aktivitami, rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně
reaguje,  používá abecední slovník učebnice

já a ty•

Učivo
umí se zapojit do jednoduché konverzace prostřednictvím běžných
výrazů, poskytne požadované informace - pozdrav, představování,
poděkování,
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5.1.6  Konverzace v německém jazyce
Učební osnovy

7. ročník

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Komunikace

Poznávání lidí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
fonetika•
práce s textem•
já a ty•

2. čísla a číslovky 1-1000
Očekávané výstupy

žák:

u každé z  částí vyslovuje a čte foneticky správně jednoduché
texty složené ze známé slovní zásoby

fonetika•

u každé z  částí rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v
textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku

práce s textem•

umí se zapojit do jednoduché konverzace prostřednictvím běžných
výrazů, poskytne požadované informace - pozdrav, představování,
poděkování, sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající
se situací souvisejících s životem v rodině, s volnočasovými
aktivitami, rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně
reaguje,  používá abecední slovník učebnice

já a ty•

umí vyjmenovat dny v týdnu, vyučovací předměty, zvládne vyplnit
svůj rozvrh hodin,  používá abecední slovník učebnice, umí použít
číslice a číslovky v ústní i písemné formě

škola•

ovládá základní reálie o SRN
SRN•

Učivo
umí použít číslice a číslovky v ústní i písemné formě, používá
abecední slovník učebnice

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Matematika

7. ročník
Celá čísla

přesahy z učebních bloků:

Konverzace v německém jazyce

9. ročník
nákupy
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.6  Konverzace v německém jazyce
Učební osnovy

7. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
fonetika•
práce s textem•
já a ty•
škola•
SRN•

3. rodina
Očekávané výstupy

žák:

u každé z  částí vyslovuje a čte foneticky správně jednoduché
texty složené ze známé slovní zásoby

fonetika•

u každé z  částí rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v
textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku

práce s textem•

umí se zapojit do jednoduché konverzace prostřednictvím běžných
výrazů, poskytne požadované informace - pozdrav, představování,
poděkování, sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající
se situací souvisejících s životem v rodině, s volnočasovými
aktivitami, rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně
reaguje,  používá abecední slovník učebnice

já a ty•

Učivo
sestaví jednoduché ( ústní i písemné ) sdělení týkající se situací
souvisejících s životem v rodině, používá abecední slovník učebnice

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
fonetika•
práce s textem•
já a ty•
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.6  Konverzace v německém jazyce
Učební osnovy

7. ročník

4. volný čas
Očekávané výstupy

žák:

u každé z  částí vyslovuje a čte foneticky správně jednoduché
texty složené ze známé slovní zásoby

fonetika•

u každé z  částí rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v
textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku

práce s textem•

umí se zapojit do jednoduché konverzace prostřednictvím běžných
výrazů, poskytne požadované informace - pozdrav, představování,
poděkování, sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající
se situací souvisejících s životem v rodině, s volnočasovými
aktivitami, rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně
reaguje,  používá abecední slovník učebnice

já a ty•

ovládá základní reálie o SRN
SRN•

Učivo
sestaví jednoduché ( ústní i písemné ) sdělení týkající se situací
souvisejících s volnočasovými aktivitami, rozumí jednoduchým
pokynům a adekvátně na ně reaguje, používá abecední slovník
učebnice

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Konverzace v německém jazyce

9. ročník
denní program

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
fonetika•
práce s textem•
já a ty•
SRN•
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5.1.6  Konverzace v německém jazyce
Učební osnovy

7. ročník

5. škola
Očekávané výstupy

žák:

u každé z  částí vyslovuje a čte foneticky správně jednoduché
texty složené ze známé slovní zásoby

fonetika•

u každé z  částí rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v
textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku

práce s textem•

umí se zapojit do jednoduché konverzace prostřednictvím běžných
výrazů, poskytne požadované informace - pozdrav, představování,
poděkování, sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající
se situací souvisejících s životem v rodině, s volnočasovými
aktivitami, rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně
reaguje,  používá abecední slovník učebnice

já a ty•

umí vyjmenovat dny v týdnu, vyučovací předměty, zvládne vyplnit
svůj rozvrh hodin,  používá abecední slovník učebnice, umí použít
číslice a číslovky v ústní i písemné formě

škola•

ovládá základní reálie o SRN
SRN•

Učivo
umí vyjmenovat dny v týdnu, vyučovací předměty, zvládne vyplnit
svůj rozvrh hodin, používá abecední slovník učebnice

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

Kooperace a kompetice

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Psychohygiena

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Konverzace v německém jazyce

9. ročník
denní program

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
fonetika•
práce s textem•
já a ty•
škola•
SRN•
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.6  Konverzace v německém jazyce
Učební osnovy

7. ročník

6. SRN
Očekávané výstupy

žák:

u každé z  částí vyslovuje a čte foneticky správně jednoduché
texty složené ze známé slovní zásoby

fonetika•

u každé z  částí rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v
textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku

práce s textem•

umí se zapojit do jednoduché konverzace prostřednictvím běžných
výrazů, poskytne požadované informace - pozdrav, představování,
poděkování, sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající
se situací souvisejících s životem v rodině, s volnočasovými
aktivitami, rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně
reaguje,  používá abecední slovník učebnice

já a ty•

umí vyjmenovat dny v týdnu, vyučovací předměty, zvládne vyplnit
svůj rozvrh hodin,  používá abecední slovník učebnice, umí použít
číslice a číslovky v ústní i písemné formě

škola•

ovládá základní reálie o SRN
SRN•

Učivo
ovládá základní reálie o SRN

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

7. ročník
Zrod nové Evropy

Zeměpis

Amerika

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
fonetika•
práce s textem•
já a ty•
škola•
SRN•

7. fonetika
Očekávané výstupy

žák:

u každé z  částí vyslovuje a čte foneticky správně jednoduché
texty složené ze známé slovní zásoby

fonetika•

Učivo
u každé z výše jmenovaných částí vyslovuje a čte foneticky správně
jednoduché texty složené ze známé slovní zásoby
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5.1.6  Konverzace v německém jazyce
Učební osnovy

7. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
fonetika•

8. práce s textem
Očekávané výstupy

žák:

u každé z  částí rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v
textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku

práce s textem•

Učivo
u každé z výše jmenovaných částí rozumí obsahu a smyslu
jednoduchého textu, v textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď
na otázku

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

Lidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

Kooperace a kompetice

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Psychohygiena

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.1.6  Konverzace v německém jazyce
Učební osnovy

7. ročník

Kritéria hodnocení
práce s textem•

8. ročník
0+1 týdně, V

1. práce s textem
Očekávané výstupy

žák:

u každé z  částí rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v
textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku

práce s textem•

Učivo
u každé z  částí rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v textu
vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk

8. ročník
formulář

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
práce s textem•

2. fonetika
Očekávané výstupy

žák:

u každé z  částí vyslovuje a čte foneticky správně jednoduché
texty složené ze známé slovní zásoby

fonetika•

Učivo
u každé z částí vyslovuje a čte foneticky správně jednoduché texty
složené ze známé slovní zásoby

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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5.1.6  Konverzace v německém jazyce
Učební osnovy

8. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
fonetika•

3. čas
Očekávané výstupy

žák:

u každé z  částí vyslovuje a čte foneticky správně jednoduché
texty složené ze známé slovní zásoby

fonetika•

u každé z  částí rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v
textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku

práce s textem•

umí se orientovat v čase, určit hodiny, zvládne stanovit datum a
jednotlivé měsíce

škola a učení•

rozumí známým  každodenním výrazům z tématu volný čas,
oblečení, jídlo a nápoje, zcela základním frázím a jednoduchým
větám

volný čas•

Učivo
umí se orientovat v čase, určit hodiny

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Matematika

7. ročník
Celá čísla

přesahy z učebních bloků:

Konverzace v německém jazyce

9. ročník
denní program

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
fonetika•
práce s textem•
škola a učení•
volný čas•
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5.1.6  Konverzace v německém jazyce
Učební osnovy

8. ročník

4. jídlo a nápoje
Očekávané výstupy

žák:

u každé z  částí vyslovuje a čte foneticky správně jednoduché
texty složené ze známé slovní zásoby

fonetika•

u každé z  částí rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v
textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku

práce s textem•

umí se orientovat v čase, určit hodiny, zvládne stanovit datum a
jednotlivé měsíce

škola a učení•

rozumí známým  každodenním výrazům z tématu volný čas,
oblečení, jídlo a nápoje, zcela základním frázím a jednoduchým
větám

volný čas•

ovládá základní reálie o Rakousku
Rakousko•

Učivo
zapojí se do jednoduché konverzace prostřednictvím běžných
výrazů, poskytne požadované informace

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk

8. ročník
stravování

Konverzace v německém jazyce

9. ročník
denní program
nákupy

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
fonetika•
práce s textem•
škola a učení•
volný čas•
Rakousko•
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5.1.6  Konverzace v německém jazyce
Učební osnovy

8. ročník

5. měsíce, datum
Očekávané výstupy

žák:

u každé z  částí vyslovuje a čte foneticky správně jednoduché
texty složené ze známé slovní zásoby

fonetika•

u každé z  částí rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v
textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku

práce s textem•

umí se orientovat v čase, určit hodiny, zvládne stanovit datum a
jednotlivé měsíce

škola a učení•

rozumí známým  každodenním výrazům z tématu volný čas,
oblečení, jídlo a nápoje, zcela základním frázím a jednoduchým
větám

volný čas•

Učivo
zvládne stanovit datum a jednotlivé měsíce

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Matematika

7. ročník
Celá čísla

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
fonetika•
práce s textem•
škola a učení•
volný čas•

6. záliby
Očekávané výstupy

žák:

u každé z  částí vyslovuje a čte foneticky správně jednoduché
texty složené ze známé slovní zásoby

fonetika•

u každé z  částí rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v
textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku

práce s textem•

umí se orientovat v čase, určit hodiny, zvládne stanovit datum a
jednotlivé měsíce

škola a učení•

rozumí známým  každodenním výrazům z tématu volný čas,
oblečení, jídlo a nápoje, zcela základním frázím a jednoduchým
větám

volný čas•

Učivo
rozumí známým každodenním výrazům, zcela základním frázím
a jednoduchým větám
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5.1.6  Konverzace v německém jazyce
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Poznávání lidí

Komunikace

Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Konverzace v německém jazyce

9. ročník
denní program

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
fonetika•
práce s textem•
škola a učení•
volný čas•

7. oblečení
Očekávané výstupy

žák:

u každé z  částí vyslovuje a čte foneticky správně jednoduché
texty složené ze známé slovní zásoby

fonetika•

u každé z  částí rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v
textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku

práce s textem•

umí se orientovat v čase, určit hodiny, zvládne stanovit datum a
jednotlivé měsíce

škola a učení•

rozumí známým  každodenním výrazům z tématu volný čas,
oblečení, jídlo a nápoje, zcela základním frázím a jednoduchým
větám

volný čas•

Učivo
rozumí známým výrazům, zcela základním frázím a jednoduchým
větám

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

8. ročník
Rozvíjení smyslového vnímání

přesahy z učebních bloků:

Konverzace v německém jazyce

9. ročník
denní program

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.1.6  Konverzace v německém jazyce
Učební osnovy

8. ročník

Kritéria hodnocení
fonetika•
práce s textem•
škola a učení•
volný čas•

8. Rakousko
Očekávané výstupy

žák:

u každé z  částí vyslovuje a čte foneticky správně jednoduché
texty složené ze známé slovní zásoby

fonetika•

u každé z  částí rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v
textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku

práce s textem•

umí se orientovat v čase, určit hodiny, zvládne stanovit datum a
jednotlivé měsíce

škola a učení•

rozumí známým  každodenním výrazům z tématu volný čas,
oblečení, jídlo a nápoje, zcela základním frázím a jednoduchým
větám

volný čas•

ovládá základní reálie o Rakousku
Rakousko•

Učivo
ovládá základní reálie o Rakousku

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Poznávání lidí

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

7. ročník
Amerika

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
fonetika•
práce s textem•
škola a učení•
volný čas•
Rakousko•

 291
Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové

SMILE verze 3.2.0



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
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5.1.6  Konverzace v německém jazyce
Učební osnovy

9. ročník

9. ročník
0+1 týdně, V

1. fonetika
Očekávané výstupy

žák:

u každé z  částí vyslovuje a čte foneticky správně jednoduché
texty složené ze známé slovní zásoby

fonetika•

Učivo
u každé z částí vyslovuje a čte foneticky správně jednoduché texty
složené ze známé slovní zásoby

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
fonetika•

2. práce s textem
Očekávané výstupy

žák:

u každé z  částí vyslovuje a čte foneticky správně jednoduché
texty složené ze známé slovní zásoby

fonetika•

u každé z  částí rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v
textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku

práce s textem•

rozumí známým  každodenním výrazům, zcela základním frázím a
jednoduchým větám, dokáže popsat svůj režim dne, ovládá
základní názvy zvířat

záliby•

umí napsat svou adresu i adresu do Německa, na základě
získaných znalostí z předešlých ročníků dokáže reagovat na dané
téma, umí vyplnit základní údaje do formuláře

cestování•

ovládá základní reálie o Švýcarsku a Lichtensteinsku
Švýcarsko a Lichtensteinsko•

Učivo
u každé z  částí rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v textu
vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku
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5.1.6  Konverzace v německém jazyce
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk

9. ročník
práce se slovníkem
slovní zásoba

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
fonetika•
práce s textem•
záliby•
cestování•
Švýcarsko a Lichtensteinsko•

3. nákupy
Očekávané výstupy

žák:

u každé z  částí vyslovuje a čte foneticky správně jednoduché
texty složené ze známé slovní zásoby

fonetika•

u každé z  částí rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v
textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku

práce s textem•

rozumí známým  každodenním výrazům, zcela základním frázím a
jednoduchým větám, dokáže popsat svůj režim dne, ovládá
základní názvy zvířat

záliby•

Učivo
rozumí známým každodenním výrazům, zcela základním frázím
a jednoduchým větám

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Poznávání lidí

Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Konverzace v německém jazyce

7. ročník
čísla a číslovky 1-1000

8. ročník
jídlo a nápoje

Matematika

6. ročník
desetinná čísla

7. ročník
Celá čísla

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.1.6  Konverzace v německém jazyce
Učební osnovy

9. ročník

Kritéria hodnocení
fonetika•
práce s textem•
záliby•

4. denní program
Očekávané výstupy

žák:

u každé z  částí vyslovuje a čte foneticky správně jednoduché
texty složené ze známé slovní zásoby

fonetika•

u každé z  částí rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v
textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku

práce s textem•

Učivo
rozumí známým každodenním výrazům, zcela základním frázím
a jednoduchým větám, dokáže popsat svůj režim dne

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Konverzace v německém jazyce

7. ročník
škola
volný čas

8. ročník
oblečení
záliby
jídlo a nápoje
čas

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk

9. ročník
rodina

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
fonetika•
práce s textem•

5. zvířata
Očekávané výstupy

žák:

u každé z  částí vyslovuje a čte foneticky správně jednoduché
texty složené ze známé slovní zásoby

fonetika•

u každé z  částí rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v
textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku

práce s textem•

rozumí známým  každodenním výrazům, zcela základním frázím a
jednoduchým větám, dokáže popsat svůj režim dne, ovládá
základní názvy zvířat

záliby•

Učivo
ovládá základní názvy zvířat

Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové
SMILE verze 3.2.0 294



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.6  Konverzace v německém jazyce
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis

6. ročník
živočišná společenstva

Zeměpis

8. ročník
Evropa

přesahy z učebních bloků:

Přírodopis

6. ročník
živočišná společenstva

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
fonetika•
práce s textem•
záliby•

6. adresa
Očekávané výstupy

žák:

u každé z  částí vyslovuje a čte foneticky správně jednoduché
texty složené ze známé slovní zásoby

fonetika•

u každé z  částí rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v
textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku

práce s textem•

Učivo
umí napsat svou adresu i adresu do Německa

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Poznávání lidí

Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.1.6  Konverzace v německém jazyce
Učební osnovy

9. ročník

Kritéria hodnocení
fonetika•
práce s textem•

7. cestování
Očekávané výstupy

žák:

u každé z  částí vyslovuje a čte foneticky správně jednoduché
texty složené ze známé slovní zásoby

fonetika•

u každé z  částí rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v
textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku

práce s textem•

rozumí známým  každodenním výrazům, zcela základním frázím a
jednoduchým větám, dokáže popsat svůj režim dne, ovládá
základní názvy zvířat

záliby•

umí napsat svou adresu i adresu do Německa, na základě
získaných znalostí z předešlých ročníků dokáže reagovat na dané
téma, umí vyplnit základní údaje do formuláře

cestování•

ovládá základní reálie o Švýcarsku a Lichtensteinsku
Švýcarsko a Lichtensteinsko•

Učivo
na základě získaných znalostí z předešlých ročníků dokáže reagovat
na dané téma, umí vyplnit základní údaje do formuláře

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

7. ročník
Amerika

9. ročník
lidé na Zemi

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
fonetika•
práce s textem•
záliby•
cestování•
Švýcarsko a Lichtensteinsko•
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5.1.6  Konverzace v německém jazyce
Učební osnovy

9. ročník

8. Švýcarsko a Lichtensteinsko
Očekávané výstupy

žák:

u každé z  částí vyslovuje a čte foneticky správně jednoduché
texty složené ze známé slovní zásoby

fonetika•

u každé z  částí rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v
textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku

práce s textem•

rozumí známým  každodenním výrazům, zcela základním frázím a
jednoduchým větám, dokáže popsat svůj režim dne, ovládá
základní názvy zvířat

záliby•

umí napsat svou adresu i adresu do Německa, na základě
získaných znalostí z předešlých ročníků dokáže reagovat na dané
téma, umí vyplnit základní údaje do formuláře

cestování•

ovládá základní reálie o Švýcarsku a Lichtensteinsku
Švýcarsko a Lichtensteinsko•

Učivo
ovládá základní reálie o Švýcarsku a Lichtensteinsku

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

Kulturní diference

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Komunikace

Poznávání lidí

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

7. ročník
Amerika

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
fonetika•
práce s textem•
záliby•
cestování•
Švýcarsko a Lichtensteinsko•
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5.1.7  Mediální výchova
Učební osnovy

5.1.7  Mediální výchova

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

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

0+1

Charakteristika předmětu
V mediální výchově se žáci seznamují se základními poznatky a dovednostmi v oblasti mediální komunikace

a práce s médii. Žák je schopen rozpoznat strukturu a fungování současných médií, získá schopnostanalyzovat

nabízená sdělení, posoudit věrohodnost a vyhodnotit záměr.

kompetence k učení

žák je schopen vybrat, třídit a využívat informace z různých médií, je schopen uvést věci do souvislosti, vytváří

si komplexnější pohled na společenské jevy

využívá obecně užívané termíny, znaky a symboly, dokáže informace zařadit do souvislostí, do širších celků

umí samostatně pozorovat a vyvozovat závěry

kompetence k řešení problémů

žák imí rozpoznat a řešit problémové situace, dokáže vyhodnotit nesrovnalosti, využije vlastní úsudek

a zkušenosti

umí vyhledat informace vhodné k řešení problémů,dokáže získané vědomosti využít k řešení problému

kompetence komunikativní

žák je schopen formovat své myšlenky a názory, vyjadřuje se kultivovaně a souvisle v písemném i ústním

projevu

rozumí různým typům textů a záznamů a jiných komunikačních a informačních prostředků

těchto prostředků a získaných dovedností využívá k účinné komunikaci s okolním světem

kompetence sociální a personální

žák bez problémů pracuje ve skupině na vytváření mediálních vyjádření

dokáže využít své poznatky v diskusi ve skupině i ve větším kolektivu

kompetence občanské

žák respektuje přesvědčení druhých lidí, chápe základní principy společenských norem a zákonů a dokáže je plně

využít, využívá poznatků našich kulturních a historických tradic

kompetence pracovní

žák umí využít pro vyjádření myšlenek a názorů dostupné materiály a nástroje v zájmu vlastního rozvoje
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5.1.7  Mediální výchova
Učební osnovy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

Tématické okruhy

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Průřezová témata pokrývaná předmětem

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Tématické okruhy

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

Stavba mediálních sdělení

Vnímání autora mediálních sdělení

Fungování a vliv médií ve společnosti

Tvorba mediálního sdělení

Práce v realizačním týmu

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola

Tématické okruhy

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

Tématické okruhy

Objevujeme Evropu a svět
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5.1.7  Mediální výchova
Učební osnovy

Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

Tématické okruhy

Lidské vztahy

Etnický původ

Multikulturalita

Princip sociálního smíru a solidarity

8. ročník
0+1 týdně, V

1. jazyk a jazyková komunikace
Očekávané výstupy

žák:

Žák využívá poznatků o jazyce  a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému i ústnímu projevu a k tvořivé práci s
textem na základě svých dispozic a osobních zájmů, dorozumívá
se kultivovaně a výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro
danou  komunikační situaci .Uspořádá informace v textu s
ohledem na jeho účel, vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel
mezivětného kontextu, rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a
komunikační záměr.

jazyk a jazyková komunikace•

Žák se orientuje v denním tisku, tv, rozhlasovém a internetovém
zpravodajství,

média•

Osvojené poznatky dokáže prakticky využít při tvorbě školního
časopisu

školní časopis•

Učivo
Žák využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému i ústnímu projevu a k tvořivé práci s textem
na základě svých dispozic a osobních zájmů, dorozumívá se
kultivovaně a výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci .Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho
účel, vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel mezivětného
kontextu, rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační
záměr.
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5.1.7  Mediální výchova
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

Fungování a vliv médií ve společnosti

Tvorba mediálního sdělení

Stavba mediálních sdělení

Vnímání autora mediálních sdělení

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Princip sociálního smíru a solidarity

Etnický původ

Multikulturalita

Kulturní diference

Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Občan, občanská společnost a stát

Formy participace občanů v politickém životě

Občanská společnost a škola

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kreativita

Poznávání lidí

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

8. ročník
Komunikační a slohová výchova
Výstavba textu
Jazyková výchova

Cvičení z českého jazyka

Interpretace, práce s textem
Lexikologie

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk

8. ročník
pozdrav
slovní zásoba

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
jazyk a jazyková komunikace•
média•
školní časopis•
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5.1.7  Mediální výchova
Učební osnovy

8. ročník

2. média
Očekávané výstupy

žák:

Žák využívá poznatků o jazyce  a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému i ústnímu projevu a k tvořivé práci s
textem na základě svých dispozic a osobních zájmů, dorozumívá
se kultivovaně a výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro
danou  komunikační situaci .Uspořádá informace v textu s
ohledem na jeho účel, vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel
mezivětného kontextu, rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a
komunikační záměr.

jazyk a jazyková komunikace•

Žák se orientuje v denním tisku, tv, rozhlasovém a internetovém
zpravodajství,

média•

Učivo
Žák se orientuje v denním tisku, tv, rozhlasovém a internetovém
zpravodajství,

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

Fungování a vliv médií ve společnosti

Tvorba mediálního sdělení

Stavba mediálních sdělení

Vnímání autora mediálních sdělení

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Multikulturalita

Princip sociálního smíru a solidarity

Lidské vztahy

Etnický původ

Kulturní diference

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Formy participace občanů v politickém životě

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Občanská společnost a škola

Občan, občanská společnost a stát

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Počítačová grafika

8. ročník
práce s internetem

Regionální výchova

Současnost města
Výtvarná výchova

Rozvíjení smyslového vnímání

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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5.1.7  Mediální výchova
Učební osnovy

8. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
jazyk a jazyková komunikace•
média•

3. školní časopis
Očekávané výstupy

žák:

Žák využívá poznatků o jazyce  a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému i ústnímu projevu a k tvořivé práci s
textem na základě svých dispozic a osobních zájmů, dorozumívá
se kultivovaně a výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro
danou  komunikační situaci .Uspořádá informace v textu s
ohledem na jeho účel, vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel
mezivětného kontextu, rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a
komunikační záměr.

jazyk a jazyková komunikace•

Osvojené poznatky dokáže prakticky využít při tvorbě školního
časopisu

školní časopis•

Učivo
Osvojené poznatky dokáže prakticky využít při tvorbě školního
časopisu

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Multikulturalita

Princip sociálního smíru a solidarity

Lidské vztahy

Etnický původ

Kulturní diference

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Formy participace občanů v politickém životě

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Občanská společnost a škola

Občan, občanská společnost a stát

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Sebepoznání a sebepojetí

Kreativita

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

8. ročník
Komunikační a slohová výchova
Výstavba textu
Jazyková výchova

Počítačová grafika

práce s internetem
Regionální výchova

Současnost města
Výtvarná výchova

Rozvíjení smyslového vnímání

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk

8. ročník
slovní zásoba

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

 303
Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové

SMILE verze 3.2.0



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2  Matematika a její aplikace
Učební osnovy

8. ročník

Kritéria hodnocení
jazyk a jazyková komunikace•
školní časopis•

Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních

činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích.

Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou

gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná celým základním vzděláváním od 1. do 9. očníku a vytváří

předpoklady pro další úspěšné studium.

Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a

jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a

způsoby jejich užití.

Vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tematické okruhy. V tematickém okruhu

Čísla a početní operace na prvním stupni, na který navazuje a dále ho prohlubuje na druhém stupni tematický

okruh Číslo a proměnná, si žáci osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách: dovednost provádět operaci,

algoritmické porozumění (proč je operace prováděna předloženým postupem) a významové porozumění (umět

operaci propojit na reálné situace). Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a

zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí při matematizaci reálných situací.

V dalším tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují geometrické útvary a

geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás,

uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině (resp. v prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku,

velikost úhlu, obvod a obsah (resp. povrch a objem), zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a

prostoru vede žáky k řešení polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních

situací.

V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, které jsou

projevem běžných jevů reálného světa, a seznamují se s jejich reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti

známých jevů, docházejí k pochopení, že změnou může být růst i pokles a že změna může mít také nulovou

hodnotu. Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je

konstruují a vyjadřují matematickým předpisem nebo je podle možností modelují s využitím vhodného

počítačového software nebo grafických kalkulátorů. Zkoumání těchto závislostí směřuje k pochopení pojmu

funkce.

Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy, jejichž řešení může

být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky, ale při němž je nutné uplatnit

logické myšlení. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém,

utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení logických úloh posiluje

vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně

úspěšní.

Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný počítačový software, určité

typy výukových programů) a používat některé další pomůcky, což umožňuje přístup k matematice i žákům, kteří

mají nedostatky v numerickém počítání a v rýsovacích technikách. Zdokonalují se rovněž v samostatné a kritické

práci se zdroji informací.

5.2  Matematika a její aplikace
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5.2.1  Matematika
Učební osnovy

5.2.1  Matematika

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

4 4+1 4+1 4+1 4+1

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

4+1 4 4 3+1

Charakteristika předmětu
Matematika je nosným pilířem základního vzdělání. Prostřednictvím matematických znaků, útvarů a pojmů uvádí

žáky do číselných a prostorových vztahů ve skutečnosti, učí je logickému, kritickému a přesnému myšlení

a usuzování. Poznatky a dovednosti získané v matematice jsou nezbytné pro životní praxi žáka i pro jeho další

vzdělávací orientaci.

Vyučovací předmět matematika na 1. stupni vede žáky k porozumění základním myšlenkovým postupům

a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům, závislostem a změnám, k rozvíjení paměti žáků

prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných matematických vzorců a algoritmů. Rozvíjí

dovednosti podporující kombinační a logické myšlení při řešení matematických problémů a úloh. Vede žáky

k vytváření zásoby matematických nástrojů a jejich efektnímu využívání, k volbě správného postupu k vyřešení

problému, k rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících situace z běžného

života, k rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a k soustavné sebekontrole při postupech řešení.

Vyučovací předmět matematika na 2.stupni navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět matematika na 1.

stupni.

Vede k porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům,

závislostem a změnám. Rozvíjí paměť žáků prostřednictvím numerických výpočtů. Směřuje k osvojení pojmů,

algoritmů, terminologie a symboliky, modelování a znázorňování geometrických útvarů s využitím v reálných

situacích. Rozvíjí dovednosti podporující kombinační a logické myšlení při řešení matematických problémů

a úloh. Učí porozumění a zpracování mediálních sdělení , rozvíjení spolupráce při řešení problémových

a aplikovaných úloh vyjadřujících situace z běžného života a využívání výpočetní techniky v praxi . Vede

k systematičnosti, vytrvalosti , přesnosti a sebekontrole.

Výchovně vzdělávací strategie:

Kompetence k učení

Při výuce matematiky dochází k rozvoji logického, kombinatorického a pravděpodobnostního myšlení a k rozvoji

paměti. Žáci se učí vyhledávat a třídit informace, nacházet vztahy a souvislosti mezi nimi, operují

s matematickými symboly a znaky.

Kompetence sociální a personální

Matematika podporuje rozvoj schopností sebekontroly a rozvíjí dovednost formulovat a ověřovat hypotézy.

Kompetence komunikativní

Matematika vede k logickému a přesnému vyjadřování. Žáci se učí analyzovat text zadání úloh, jasně a přesně

popisovat zvolený postup při řešení úloh a převádět matematické znaky a symboly do slov a naopak.

Kompetence k řešení problémů

Matematika využívá řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících situace z běžného života. Žáci se

učí volit správný postup při řešení problémů.

Kompetence občanské

Tyto kompetence matematika přímo nerozvíjí, ale může k nim přispívat prostřednictvím vhodně zvolených

metod a strategií výuky.
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5.2.1  Matematika
Učební osnovy

Kompetence pracovní

Matematika vede k rozvoji pracovních návyků a manuální zručnosti, které budou žáci potřebovat v dalším životě.

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

Tématické okruhy

Průřezová témata pokrývaná předmětem

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Mezilidské vztahy

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

1. ročník
4 týdně, P

1. zápis čísel do 20
Očekávané výstupy

žák:

používá přirozená čísla k zobrazování reálných situací, počítá
předměty v daném souboru, vytváří soubory z daným počtem
prvků

MINIMÁLNÍ:
 čte, píše a používá číslice v oboru do 20

zápis čísel do 20•

Učivo
zápis čísel do 20
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5.2.1  Matematika
Učební osnovy

1. ročník

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Mezilidské vztahy

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Prvouka

1. ročník
orientace v čase

přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

1. ročník
Práce s drobným materiálem

Český jazyk a literatura

technika psaní

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
zápis čísel do 20•

2. sčítání a odčítání
Očekávané výstupy

žák:

používá přirozená čísla k zobrazování reálných situací, počítá
předměty v daném souboru, vytváří soubory z daným počtem
prvků

MINIMÁLNÍ:
 čte, píše a používá číslice v oboru do 20

zápis čísel do 20•

používá přirozená čísla k zobrazování reálných situací, počítá
předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem
prvků

MINIMÁLNÍ:
 sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 20
 modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek

sčítání a odčítání do 20 bez přechodu 10•

Učivo
sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Prvouka

1. ročník
současnost a minulost v našem životě
orientace v čase

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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5.2.1  Matematika
Učební osnovy

1. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
zápis čísel do 20•
sčítání a odčítání do 20 bez přechodu 10•

3. rozklad čísla
Očekávané výstupy

žák:

používá přirozená čísla k zobrazování reálných situací, počítá
předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem
prvků

MINIMÁLNÍ:
 sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 20
 modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek

sčítání a odčítání do 20 bez přechodu 10•

používá přirozená čísla k zobrazování reálných situací, počítá
předměty v daném souboru, vytváří soubory z daným počtem
prvků

MINIMÁLNÍ:
umí rozklad čísel v oboru do 20

rozklad čísla•

Učivo
rozklad čísla

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Poznávání lidí

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Člověk a svět práce

1. ročník
Příprava pokrmů

přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

1. ročník
Příprava pokrmů

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
sčítání a odčítání do 20 bez přechodu 10•
rozklad čísla•
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5.2.1  Matematika
Učební osnovy

1. ročník

4. porovnávání čísel
Očekávané výstupy

žák:

používá přirozená čísla k zobrazování reálných situací, počítá
předměty v daném souboru, vytváří soubory z daným počtem
prvků

MINIMÁLNÍ:
 čte, píše a používá číslice v oboru do 20

zápis čísel do 20•

čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20, užívá a zapisuje
vztah rovnosti a nerovnosti

MINIMÁLNÍ:
zná matematické operátory + , - , =, <, > a umí je zapsat

 porovnávání čísel (užití znaků větší, menší, rovno)•

zobrazí číslo na číselné ose

MINIMÁLNÍ:
zvládá orientaci v prostoru a používá výrazy vpravo, vlevo, pod,
nad, před, za, nahoře,dole, vpředu, vzadu

orientace v číselné řadě a na ose 0 - 20•

Učivo
porovnávání (užití znaků - větší, menší, rovno)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Prvouka

1. ročník
současnost a minulost v našem životě
orientace v čase

Tělesná výchova

Atletika

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
zápis čísel do 20•
 porovnávání čísel (užití znaků větší, menší, rovno)•
orientace v číselné řadě a na ose 0 - 20•
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5.2.1  Matematika
Učební osnovy

1. ročník

5. číselná osa
Očekávané výstupy

žák:

čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20, užívá a zapisuje
vztah rovnosti a nerovnosti

MINIMÁLNÍ:
zná matematické operátory + , - , =, <, > a umí je zapsat

 porovnávání čísel (užití znaků větší, menší, rovno)•

zobrazí číslo na číselné ose

MINIMÁLNÍ:
zvládá orientaci v prostoru a používá výrazy vpravo, vlevo, pod,
nad, před, za, nahoře,dole, vpředu, vzadu

orientace v číselné řadě a na ose 0 - 20•

Učivo
orientace v čsíselné řadě a na ose 0 - 20

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Prvouka

1. ročník
současnost a minulost v našem životě

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
 porovnávání čísel (užití znaků větší, menší, rovno)•
orientace v číselné řadě a na ose 0 - 20•

6. sčítání a odčítání
Očekávané výstupy

žák:

používá přirozená čísla k zobrazování reálných situací, počítá
předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem
prvků

MINIMÁLNÍ:
 sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 20
 modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek

sčítání a odčítání do 20 bez přechodu 10•

provádí zpaměti jednoduché početníl operace s přirozenými čísly
sčítání a odčítání do 20 bez přechodu 10•

řeší a tvoří jednoduché úlohy kde aplikuje osvojené početní úkony
slovní úlohy - vztahy o více, o méně•

Učivo
sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky
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5.2.1  Matematika
Učební osnovy

1. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Prvouka

1. ročník
orientace v čase

přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

1. ročník
Práce s drobným materiálem

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
sčítání a odčítání do 20 bez přechodu 10•
sčítání a odčítání do 20 bez přechodu 10•
slovní úlohy - vztahy o více, o méně•

7. slovní úlohy
Očekávané výstupy

žák:

používá přirozená čísla k zobrazování reálných situací, počítá
předměty v daném souboru, vytváří soubory z daným počtem
prvků

MINIMÁLNÍ:
 čte, píše a používá číslice v oboru do 20

zápis čísel do 20•

používá přirozená čísla k zobrazování reálných situací, počítá
předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem
prvků

MINIMÁLNÍ:
 sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 20
 modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek

sčítání a odčítání do 20 bez přechodu 10•

čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20, užívá a zapisuje
vztah rovnosti a nerovnosti

MINIMÁLNÍ:
zná matematické operátory + , - , =, <, > a umí je zapsat

 porovnávání čísel (užití znaků větší, menší, rovno)•

provádí zpaměti jednoduché početníl operace s přirozenými čísly
sčítání a odčítání do 20 bez přechodu 10•

řeší a tvoří jednoduché úlohy kde aplikuje osvojené početní úkony
slovní úlohy - vztahy o více, o méně•

Učivo
slovní úlohy (jednoduché s názorem), vztahy o více, o méně
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5.2.1  Matematika
Učební osnovy

1. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Mezilidské vztahy

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Člověk a svět práce

1. ročník
Příprava pokrmů
Pěstitelské práce

přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

1. ročník
Příprava pokrmů
Pěstitelské práce
Konstrukční činnosti
Práce s drobným materiálem

Prvouka

současnost a minulost v našem životě

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
zápis čísel do 20•
sčítání a odčítání do 20 bez přechodu 10•
 porovnávání čísel (užití znaků větší, menší, rovno)•
sčítání a odčítání do 20 bez přechodu 10•
slovní úlohy - vztahy o více, o méně•

8. jednotky
Očekávané výstupy

žák:

řeší a tvoří jednoduché úlohy kde aplikuje osvojené početní úkony
slovní úlohy - vztahy o více, o méně•

seznamuje se s jednotkami
 jednotky hmotnosti, délky, objemu•

Učivo
jednotky hmotnosti, délky , objemu

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mezilidské vztahy

Komunikace

Sebepoznání a sebepojetí

Kreativita

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Člověk a svět práce

1. ročník
Konstrukční činnosti
Práce s drobným materiálem

přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

1. ročník
Konstrukční činnosti
Práce s drobným materiálem

Prvouka

lidské tělo
orientace v čase

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.2.1  Matematika
Učební osnovy

1. ročník

Kritéria hodnocení
slovní úlohy - vztahy o více, o méně•
 jednotky hmotnosti, délky, objemu•

9. geometrické tvary
Očekávané výstupy

žák:

rozezná, pojmenuje základní rovinné útvary
 geometrické tvary - čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník•

Učivo
základní geometrické tvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Prvouka

1. ročník
roční období
současnost a minulost v našem životě
orientace v čase

Výtvarná výchova

malba, grafika, modelování, rytmus ve
Vv
linie, barva, plastické materiály

Člověk a svět práce

Konstrukční činnosti

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

1. ročník
malba, grafika, modelování, rytmus ve
Vv
linie, barva, plastické materiály

Člověk a svět práce

Konstrukční činnosti
Práce s drobným materiálem

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
 geometrické tvary - čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník•

2. ročník
4+1 týdně, P
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

2. ročník

1. zápis čísel do 100
Očekávané výstupy

žák:

používá přirozená čísla k zobrazování reálných situací, počítá
prvky v daném souboru a vytváří soubory s počtem prvků

zápis čísel do 100•

používá přirozená čísla k zobrazování reálných situací, počítá
prvky v daném souboru a vytváří soubory s počtem prvků

MINIMÁLNÍ:
 modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek
uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi

sčítání a odčítání do 20 s přechodem•

Učivo
zápis čísel do 100

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Kreativita

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Člověk a svět práce

2. ročník
Konstrukční činnosti
Práce s drobným materiálem

přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

2. ročník
Konstrukční činnosti
Práce s drobným materiálem

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
zápis čísel do 100•
sčítání a odčítání do 20 s přechodem•

2. sčítání a odčítání do 20
Očekávané výstupy

žák:

používá přirozená čísla k zobrazování reálných situací, počítá
prvky v daném souboru a vytváří soubory s počtem prvků

zápis čísel do 100•

používá přirozená čísla k zobrazování reálných situací, počítá
prvky v daném souboru a vytváří soubory s počtem prvků

MINIMÁLNÍ:
 modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek
uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi

sčítání a odčítání do 20 s přechodem•

Učivo
sčítání a odčítání do 20 s přechodem 10
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

2. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Prvouka

2. ročník
orientace v čase

Tělesná výchova

atletika
Člověk a svět práce

Konstrukční činnosti

přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

2. ročník
Konstrukční činnosti

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
zápis čísel do 100•
sčítání a odčítání do 20 s přechodem•

3. sčítání a odčítání do 100
Očekávané výstupy

žák:

používá přirozená čísla k zobrazování reálných situací, počítá
prvky v daném souboru a vytváří soubory s počtem prvků

sčítání a odčítání do  100 s přechodem•

Učivo
sčítání a odčítání do 100 s přechodem 10

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Člověk a svět práce

2. ročník
Konstrukční činnosti

přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

2. ročník
Příprava pokrmů
Konstrukční činnosti

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
sčítání a odčítání do  100 s přechodem•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

2. ročník

4.  násobilka 1-5 a 10
Očekávané výstupy

žák:

používá přirozená čísla k zobrazování reálných situací, počítá
prvky v daném souboru a vytváří soubory s počtem prvků

násobilka 1 - 5 a 10 + dělení•

Učivo
násobilka v oboru 1 - 5, 10

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Člověk a svět práce

2. ročník
Příprava pokrmů
Konstrukční činnosti

přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

2. ročník
Příprava pokrmů
Konstrukční činnosti

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
násobilka 1 - 5 a 10 + dělení•

5. zaokrouhlování na desítky
Očekávané výstupy

žák:

používá přirozená čísla k zobrazování reálných situací, počítá
prvky v daném souboru a vytváří soubory s počtem prvků

zápis čísel do 100•

používá přirozená čísla k zobrazování reálných situací, počítá
prvky v daném souboru a vytváří soubory s počtem prvků

zaokrouhlování na 10•

Učivo
zaokrouhlování na desítky

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Prvouka

2. ročník
orientace v čase

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

2. ročník

Kritéria hodnocení
zápis čísel do 100•
zaokrouhlování na 10•

6. zápis čísel do 100
Očekávané výstupy

žák:

používá přirozená čísla k zobrazování reálných situací, počítá
prvky v daném souboru a vytváří soubory s počtem prvků

zápis čísel do 100•

čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 100, užívá a zapisuje
vztah rovnosti a nerovnosti

zápis čísel do 100•

čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 100, užívá a zapisuje
vztah rovnosti a nerovnosti

porovnávání -větší, menší, rovno•

Učivo
zápis čísel do 100

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Prvouka

2. ročník
člověk

Člověk a svět práce

Konstrukční činnosti

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
zápis čísel do 100•
zápis čísel do 100•
porovnávání -větší, menší, rovno•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

2. ročník

7. porovnávání
Očekávané výstupy

žák:

používá přirozená čísla k zobrazování reálných situací, počítá
prvky v daném souboru a vytváří soubory s počtem prvků

zápis čísel do 100•

čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 100, užívá a zapisuje
vztah rovnosti a nerovnosti

zápis čísel do 100•

čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 100, užívá a zapisuje
vztah rovnosti a nerovnosti

porovnávání -větší, menší, rovno•

Učivo
porovnávání - užití znaků větší, menší, =

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Kreativita

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

2. ročník
linie, barva, plastické materiály

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
zápis čísel do 100•
zápis čísel do 100•
porovnávání -větší, menší, rovno•

8. posloupnost čísel
Očekávané výstupy

žák:

čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 100, užívá a zapisuje
vztah rovnosti a nerovnosti

porovnávání -větší, menší, rovno•

užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose
posloupnost čísel•

Učivo
posloupnost čísel

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Prvouka

2. ročník
orientace v čase

přesahy z učebních bloků:
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

2. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
porovnávání -větší, menší, rovno•
posloupnost čísel•

9. číselná osa
Očekávané výstupy

žák:

čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 100, užívá a zapisuje
vztah rovnosti a nerovnosti

porovnávání -větší, menší, rovno•

užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose
posloupnost čísel•

užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose
orientace v číselné ose•

Učivo
orientace na číselné ose

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Prvouka

2. ročník
orientace v čase

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
porovnávání -větší, menší, rovno•
posloupnost čísel•
orientace v číselné ose•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

2. ročník

10. sčítání a odčítání
Očekávané výstupy

žák:

provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
sčítání a odčítání do 100 s přechodem 10•

řeší a tvoří úlohy, ve kterých používá osvojené početní operace
slovní úlohy•

Učivo
sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítek

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Člověk a svět práce

2. ročník
Příprava pokrmů

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
sčítání a odčítání do 100 s přechodem 10•
slovní úlohy•

11. slovní úlohy
Očekávané výstupy

žák:

provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
sčítání a odčítání do 100 s přechodem 10•

řeší a tvoří úlohy, ve kterých používá osvojené početní operace
slovní úlohy•

Učivo
slovní úlohy z praxe

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Vnímání autora mediálních sdělení

Práce v realizačním týmu

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Kreativita

Mezilidské vztahy

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Prvouka

2. ročník
pravidla siničního provozu

Člověk a svět práce

Příprava pokrmů

přesahy z učebních bloků:

Prvouka

2. ročník
lidé kolem nás
člověk

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

2. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
sčítání a odčítání do 100 s přechodem 10•
slovní úlohy•

12. jednotky času
Očekávané výstupy

žák:

řeší a tvoří úlohy, ve kterých používá osvojené početní operace
slovní úlohy•

orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času
jednotky času a převody•

Učivo
jednotky času a jejich převody

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Prvouka

2. ročník
orientace v čase

přesahy z učebních bloků:

Prvouka

2. ročník
orientace v čase

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
slovní úlohy•
jednotky času a převody•

13. tělesa
Očekávané výstupy

žák:

rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary
a jednoduchá tělesa, nachází v realitě jejich příklady

tělesa•

Učivo
tělesa - kvádr, krychle, koule

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Člověk a svět práce

2. ročník
Konstrukční činnosti

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

2. ročník
malba, grafika, modelování, rytmus ve
Vv
linie, barva, plastické materiály

Člověk a svět práce

Konstrukční činnosti
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

2. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
tělesa•

14. úsečka, přímka
Očekávané výstupy

žák:

rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary
a jednoduchá tělesa, nachází v realitě jejich příklady

úsečka, přímka•

porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky

MINIMÁLNÍ:
 používá pravítko

měření úsečky, body, převody délky•

Učivo
úsečka, přímka, měření úsečky, konstrukce, převod jednotek délky

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

2. ročník
linie, barva, plastické materiály

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

2. ročník
linie, barva, plastické materiály

Člověk a svět práce

Konstrukční činnosti

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
úsečka, přímka•
měření úsečky, body, převody délky•
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

3. ročník

3. ročník
4+1 týdně, P

1. násobení a dělení
Očekávané výstupy

žák:

provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly

MINIMÁLNÍ:

násobení a dělení 6-9,0•

Učivo
násobení a dělení 6 - 9, 0

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Kreativita

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Člověk a svět práce

3. ročník
Příprava pokrmů
Konstrukční činnosti

přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

3. ročník
Příprava pokrmů
Pěstitelské práce

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
násobení a dělení 6-9,0•

2. sčítání a odčítání zpaměti
Očekávané výstupy

žák:

umí zpaměti vyřešit jednoduché početní operace s přirozenými
čísly

MINIMÁLNÍ:
numerace do 100
doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v
oboru do 20

sčítání a odčítání do 100•

ovládá algoritmus písemného sčítání a odčítání
písemné sčítání a odčítání•

Učivo
sčítání a odčítání do 100 zpaměti
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

3. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Kreativita

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Člověk a svět práce

3. ročník
Příprava pokrmů

přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

3. ročník
Příprava pokrmů

Hudební výchova

7. ročník
takty

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
sčítání a odčítání do 100•
písemné sčítání a odčítání•

3. písemné +,-
Očekávané výstupy

žák:

umí zpaměti vyřešit jednoduché početní operace s přirozenými
čísly

MINIMÁLNÍ:
numerace do 100
doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v
oboru do 20

sčítání a odčítání do 100•

ovládá algoritmus písemného sčítání a odčítání
písemné sčítání a odčítání•

Učivo
písemné sčítání a odčítání bez přechodu i s přechodem desítky

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Kreativita

Poznávání lidí

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Člověk a svět práce

3. ročník
Příprava pokrmů
Konstrukční činnosti

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

3. ročník

Kritéria hodnocení
sčítání a odčítání do 100•
písemné sčítání a odčítání•

4. zaokrouhlování
Očekávané výstupy

žák:

zaokrouhluje přirozená čísla do 1000
zaokrouhlování•

Učivo
zaokrouhlování

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Člověk a svět práce

3. ročník
Příprava pokrmů

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
zaokrouhlování•

5. čísla do 1000
Očekávané výstupy

žák:

umí zpaměti vyřešit jednoduché početní operace s přirozenými
čísly

MINIMÁLNÍ:
numerace do 100
doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v
oboru do 20

sčítání a odčítání do 100•

ovládá algoritmus písemného sčítání a odčítání
písemné sčítání a odčítání•

čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, zobrazí číslo na
číselné ose, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

přirozená čísla do 1000•

Učivo
přirozená čísla do 1000

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Psychohygiena

Kreativita

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Prvouka

3. ročník
lidé a čas
domov

Člověk a svět práce

Příprava pokrmů
Pěstitelské práce

přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

3. ročník
Konstrukční činnosti
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

3. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
sčítání a odčítání do 100•
písemné sčítání a odčítání•
přirozená čísla do 1000•

6. sčítání a odčítání do 1000
Očekávané výstupy

žák:

čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, zobrazí číslo na
číselné ose, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

přirozená čísla do 1000•

vypočítá zpaměti i písemně operace s přirozenými čísly, doplňuje
tabulky, schémata, posloupnosti čísel

pamětné sčítání a odčítání do 1000•

Učivo
pamětné sčítání a odčítání do 1000

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Kreativita

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Prvouka

3. ročník
lidé a čas
domov

Člověk a svět práce

Příprava pokrmů
Pěstitelské práce

přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

3. ročník
Pěstitelské práce
Konstrukční činnosti

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
přirozená čísla do 1000•
pamětné sčítání a odčítání do 1000•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

3. ročník

7. dělení se zbytkem
Očekávané výstupy

žák:

provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly

MINIMÁLNÍ:

násobení a dělení 6-9,0•

řeší příklady mimo obor násobilky
dělení se zbytkem•

Učivo
dělení se zbytkem

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Kreativita

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Člověk a svět práce

3. ročník
Příprava pokrmů
Konstrukční činnosti
Práce s drobným materiálem

přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

3. ročník
Příprava pokrmů
Práce s drobným materiálem

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
násobení a dělení 6-9,0•
dělení se zbytkem•

8. násobení a dělení mimo obor násobilek
Očekávané výstupy

žák:

provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly

MINIMÁLNÍ:

násobení a dělení 6-9,0•

řeší příklady mimo obor násobilky
násobení a dělení mimo obor násobilky•

Učivo
násobení a dělení mimo obor násobilek

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Kreativita

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Člověk a svět práce

3. ročník
Konstrukční činnosti
Práce s drobným materiálem

přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

3. ročník
Práce s drobným materiálem

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

3. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
násobení a dělení 6-9,0•
násobení a dělení mimo obor násobilky•

9. písemné násobení
Očekávané výstupy

žák:

provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly

MINIMÁLNÍ:

násobení a dělení 6-9,0•

řeší příklady mimo obor násobilky
písemné násobení dvojcif. čísel jednociferným číslem•

Učivo
písemné násobení dvojciferných a trojciferných čísel jednociferným
číslem

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Kreativita

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Prvouka

3. ročník
lidé a čas

Člověk a svět práce

Konstrukční činnosti
Práce s drobným materiálem

přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

3. ročník
Konstrukční činnosti

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
násobení a dělení 6-9,0•
písemné násobení dvojcif. čísel jednociferným číslem•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

3. ročník

10. slovní úlohy
Očekávané výstupy

žák:

provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly

MINIMÁLNÍ:

násobení a dělení 6-9,0•

umí zpaměti vyřešit jednoduché početní operace s přirozenými
čísly

MINIMÁLNÍ:
numerace do 100
doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v
oboru do 20

sčítání a odčítání do 100•

ovládá algoritmus písemného sčítání a odčítání
písemné sčítání a odčítání•

zaokrouhluje přirozená čísla do 1000
zaokrouhlování•

čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, zobrazí číslo na
číselné ose, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

přirozená čísla do 1000•

vypočítá zpaměti i písemně operace s přirozenými čísly, doplňuje
tabulky, schémata, posloupnosti čísel

pamětné sčítání a odčítání do 1000•

řeší příklady mimo obor násobilky
dělení se zbytkem•

řeší příklady mimo obor násobilky
násobení a dělení mimo obor násobilky•

řeší příklady mimo obor násobilky
písemné násobení dvojcif. čísel jednociferným číslem•

řeší příklady mimo obor násobilky
 písemné násobení trojciferných čísel  jednociferným číslem•

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

MINIMÁLNÍ:
řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 20

slovní úlohy•

Učivo
slovní úlohy - krát více, krát méně, složené slovní úlohy

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Kreativita

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Prvouka

3. ročník
lidé kolem nás

Člověk a svět práce

Příprava pokrmů

přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

3. ročník
Příprava pokrmů
Konstrukční činnosti

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

3. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
násobení a dělení 6-9,0•
sčítání a odčítání do 100•
písemné sčítání a odčítání•
zaokrouhlování•
přirozená čísla do 1000•
pamětné sčítání a odčítání do 1000•
dělení se zbytkem•
násobení a dělení mimo obor násobilky•
písemné násobení dvojcif. čísel jednociferným číslem•
 písemné násobení trojciferných čísel  jednociferným číslem•
slovní úlohy•

11. rovinné útvary
Očekávané výstupy

žák:

rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary
a jednoduchá tělesa, nachází v realitě jejich reprezentaci

MINIMÁLNÍ:
 pozná a pojmenuje základní geometrické tvary a umí je graficky
znázornit

rovinné útvary -trojúhelnik, čtverec,obdélník•

Učivo
trpjúhelník, čtverec, obdélník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Kreativita

Kooperace a kompetice

Rozvoj schopností poznávání

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Prvouka

3. ročník
domov

Člověk a svět práce

Konstrukční činnosti
Práce s drobným materiálem

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

3. ročník
malba, grafika, modelování, rytmus ve
Vv
linie, barva, plastické materiály

Člověk a svět práce

Konstrukční činnosti
Práce s drobným materiálem

Prvouka

krajina

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rovinné útvary -trojúhelnik, čtverec,obdélník•
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

3. ročník

12. tělesa
Očekávané výstupy

žák:

rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary
a jednoduchá tělesa, nachází v realitě jejich reprezentaci

tělesa - kužel, jehlan, válec•

Učivo
kužel, jehlan, válec, krychle, kvádr, koule

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Člověk a svět práce

3. ročník
Konstrukční činnosti

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

3. ročník
malba, grafika, modelování, rytmus ve
Vv
linie, barva, plastické materiály

Člověk a svět práce

Konstrukční činnosti

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
tělesa - kužel, jehlan, válec•

13. konstukční úlohy
Očekávané výstupy

žák:

porovnává velikost útvarů, měří, odhaduje a rýsuje úsečky

MINIMÁLNÍ:
 rozezná přímku a úsečku, narýsuje je a ví, jak se označují

úsečka,přímka,bod,polopřímka,měřeníl•

manipuluje s kružítkem
kružnice,kruh•

Učivo
úsečka, přímka, bod, polopřímka, kružnice, kruh

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Člověk a svět práce

3. ročník
Konstrukční činnosti

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

3. ročník
linie, barva, plastické materiály

Člověk a svět práce

Konstrukční činnosti
Práce s drobným materiálem

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

3. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
úsečka,přímka,bod,polopřímka,měřeníl•
kružnice,kruh•

4. ročník
4+1 týdně, P

1. početní operace
Očekávané výstupy

žák:

využívá při pamětném i písemném počítání komunitativnost a
asociativnost sčítání a násobení

MINIMÁLNÍ
čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i na číselné ose,
numerace do 1000
rozeznává sudá a lichá čísla
sčítá a odčítá zpaměti i písemně dvouciferná čísla
zvládne s názorem řady násobků čísel 2 až 10 do 100
tvoří a zapisuje příklady na násobení a dělení v oboru do 100
používá kalkulátor

početní operace s přirozenými čísly•

Učivo
Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk

4. ročník
počítáme

Člověk a svět práce

Práce s drobným materiálem

přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

4. ročník
Práce s drobným materiálem

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
početní operace s přirozenými čísly•

Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové
SMILE verze 3.2.0 332



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

4. ročník

2. algoritmy početních operací
Očekávané výstupy

žák:

provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
písemné násobení jednocif. činitelem•

provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
písemné dělení jednocif.činitelem i se zbytkem•

Učivo
Písemné algoritmy početních operací - písemné násobení
jednociferným činitelem a písemné dělení jednociferným dělitelem
i se zbytkem

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
písemné násobení jednocif. činitelem•
písemné dělení jednocif.činitelem i se zbytkem•

3. slovní úlohy
Očekávané výstupy

žák:

řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v
celém oboru přirozených čísel

MINIMÁLNÍ
zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy
řeší jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž řešení nemusí být
závislé na matematických postupech

složené slovní úlohy•

Učivo
Složené slovní úlohy

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Člověk a svět práce

4. ročník
Práce s drobným materiálem

5. ročník
Práce s drobným materiálem

přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

4. ročník
Pěstitelské práce
Práce s drobným materiálem

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

 333
Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové

SMILE verze 3.2.0



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

4. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
složené slovní úlohy•

4. přirozená čísla
Očekávané výstupy

žák:

čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 10 000, zobrazí číslo
na číselné ose, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

přirozená čísla do 10000•

Učivo
Přirozená čísla do 10 000, zápis čísla v desítkové soustavě a jeho
znázornění

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

4. ročník
Pěstitelské práce

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
přirozená čísla do 10000•

5. zaokrouhlování
Očekávané výstupy

žák:

zaokrouhluje čísla do 10 000, provádí odhady a kontroluje
výsledky početních operací v oboru přirozených čísel

MINIMÁLNÍ
zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s využitím ve slovních
úlohách

zaokrouhlování do 10000•

Učivo
Zaokrouhlování do 10 000

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Vlastivěda

4. ročník
cestovní ruch

Člověk a svět práce

Příprava pokrmů

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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5.2.1  Matematika
Učební osnovy

4. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
zaokrouhlování do 10000•

6. početní operace
Očekávané výstupy

žák:

zpaměti a písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí
početní operace do 10000•

Učivo
Početní operace přirozených čísel do 10 000

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

4. ročník
Příprava pokrmů

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
početní operace do 10000•

7. data
Očekávané výstupy

žák:

vyhledává, třídí a sbírá data

MINIMÁLNÍ
vyhledá a roztřídí jednoduchá data (údaje, pojmy apod.) podle
návodu
orientuje se a čte v jednoduché tabulce
uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s penězi

jízdní řád•

Učivo
Jízdní řád

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Vlastivěda

4. ročník
cestovní ruch

přesahy z učebních bloků:

Vlastivěda

4. ročník
cestovní ruch
Praha - hl.město
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

4. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
jízdní řád•

8. přirozená čísla
Očekávané výstupy

žák:

čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla, zobrazí číslo na číselné
ose, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

přirozená čísla do 1000000•

Učivo
Přirozená čísla do 1 000 000

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
přirozená čísla do 1000000•

9. písemné algoritmy
Očekávané výstupy

žák:

provádí písemnou početní operaci v oboru přirozených čísel
písemné násobení dvojciferným činitelem•

Učivo
Písemný algoritmus početní operace - písemné násobení
dvojciferným činitelem

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.2.1  Matematika
Učební osnovy

4. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
písemné násobení dvojciferným činitelem•

10. zlomky
Očekávané výstupy

žák:

zapisuje, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem
modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku
porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru
kladných čísel

sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem•

Učivo
zápis zlomku, čitatel, jmenovatel

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem•

11. zaokrouhlování
Očekávané výstupy

žák:

zaokrouhluje čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky
početních operací v oboru přirozených čísel

zaokrouhlování do 1000000•

Učivo
Zaokrouhlování do 1 000 000

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Vlastivěda

4. ročník
mapa, orientace, značky
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

4. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
zaokrouhlování do 1000000•

12. početní operace
Očekávané výstupy Učivo

Početní operace přirozených čísel do 1 000 000

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

4. ročník
Konstrukční činnosti

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení

13. převody jednotek
Očekávané výstupy

žák:

provádí jednoduché převody jednotek hmotnosti, času, délky,
objemu

MINIMÁLNÍ
určí čas s přesností na čtvrthodiny, převádí jednotky času v
běžných situacích
provádí jednoduché převody jednotek délky, hmotnosti a času

převody jednotek•

Učivo
Jednotky délky, hmotnosti, objemu a času

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

4. ročník
Příprava pokrmů
Konstrukční činnosti
Práce s drobným materiálem
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

4. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
převody jednotek•

14. přímky v rovině
Očekávané výstupy

žák:

rozezná a pojmenuje různoběžky, rovnoběžky a kolmice

MINIMÁLNÍ
měří a porovnává délku úsečky

vzájemná poloha přímek v rovině•

Učivo
Vzájemná poloha přímek v rovině

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

4. ročník
Plošná a prostorová tvorba

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

4. ročník
Plošná a prostorová tvorba

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vzájemná poloha přímek v rovině•

15. rovnoběžky a kolmice
Očekávané výstupy

žák:

sestrojí rovnoběžky a kolmice

MINIMÁLNÍ
sestrojí rovnoběžky a kolmice

sestrojení rovnoběžek a komnic•

Učivo
Konstrukce přímek
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

4. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Vlastivěda

4. ročník
mapa, orientace, značky

přesahy z učebních bloků:

Vlastivěda

4. ročník
mapa, orientace, značky

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
sestrojení rovnoběžek a komnic•

16. základní útvary v rovině
Očekávané výstupy

žák:

narýsuje a znázorní dané útvary, užívá jednoduché konstrukce

MINIMÁLNÍ
znázorní, narýsuje a označí základní rovinné útvary

konstrukce základních geometrických obrazců•

Učivo
Základní útvary v rovině - čtverec, obdélník, kružnice, trojúhelník,
kruh, čtyřúhelník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

4. ročník
Plošná a prostorová tvorba
Vizuálně obrazné vyjádření

Člověk a svět práce

Konstrukční činnosti

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

4. ročník
Interpretace vizuálního sdělení
Plošná a prostorová tvorba
Vizuálně obrazné vyjádření

Člověk a svět práce

Konstrukční činnosti

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
konstrukce základních geometrických obrazců•
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5.2.1  Matematika
Učební osnovy

4. ročník

17. výpočet obvodu a obsahu
Očekávané výstupy

žák:

určí obsah a obvod obrazce, užívá základní jednotky, při obsahu
využívá čtvercové sítě

výpočet obsahu a obvodu obrazců•

Učivo
Obvod a obsah obrazce

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
výpočet obsahu a obvodu obrazců•

18. osová souměrnost
Očekávané výstupy

žák:

rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově
souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvarů překládáním
papíru

MINIMÁLNÍ
určí osu souměrnosti překládáním papíru

znázornění osově souměrných útvarů ve čtvercové síti•

Učivo
Osově souměrné útvary

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

4. ročník
Plošná a prostorová tvorba
Vizuálně obrazné vyjádření

Člověk a svět práce

Práce s drobným materiálem

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

4. ročník
Interpretace vizuálního sdělení
Vizuálně obrazné vyjádření

Člověk a svět práce

Konstrukční činnosti

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.2.1  Matematika
Učební osnovy

4. ročník

Kritéria hodnocení
znázornění osově souměrných útvarů ve čtvercové síti•

5. ročník
4+1 týdně, P

1. písemné algoritmy
Očekávané výstupy

žák:

provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
písemné algoritmy•

Učivo
Písemné algoritmy početních operací - dělení přirozených čísel,
pamětné dělení se zbytkem, písemné dělení dvojciferným dělitelem

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Člověk a svět práce

5. ročník
Práce s drobným materiálem

přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

5. ročník
Práce s drobným materiálem

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
písemné algoritmy•

2. převody jednotek
Očekávané výstupy

žák:

provádí převody jednotek
převody jednotek•

Učivo
Převody jednotek - Jednotky délky, hmotnosti, objemu a času

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Přírodověda

5. ročník
Vesmír

Člověk a svět práce

Konstrukční činnosti
Práce s drobným materiálem

přesahy z učebních bloků:

Přírodověda

5. ročník
Vesmír

Člověk a svět práce

Příprava pokrmů
Pěstitelské práce
Konstrukční činnosti
Práce s drobným materiálem
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

5. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
převody jednotek•

3. římské číslice
Očekávané výstupy

žák:

přečte je a využívá v praktickém životě
římské číslice•

Učivo
Římské číslice

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Vlastivěda

5. ročník
Habsburkové
Jagellonci
Lucemburkové
Přemyslovci

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

7. ročník
takty

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
římské číslice•

4. aritmetický průměr
Očekávané výstupy

žák:

vypočítá aritmetický průměr přirozených čísel
výpočet aritmetického průměru•

Učivo
Aritmetický průměr

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

5. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
výpočet aritmetického průměru•

5. početní operace
Očekávané výstupy

žák:

zapisuje a přečte velká čísla, zpaměti a písemně sčítá, odčítá,
násobí a dělí

početní operace do miliardy•

Učivo
Početní operace v oboru do 1 miliardy

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Člověk a svět práce

5. ročník
Práce s drobným materiálem

přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

5. ročník
Pěstitelské práce
Práce s drobným materiálem

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
početní operace do miliardy•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

5. ročník

6. desetinný zlomek, desetinné číslo
Očekávané výstupy

žák:

řeší slovní úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace se
zlomky

slovní úlohy se zlomky•

zapisuje, porovnává, sčítá a odčítá, násobí a dělí 10, 100 a
přirozeným číslem, zaokrouhluje, převádí zlomek na desetinné
číslo
-přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose
desetinné číslo dané hodnoty
- porozumí významu znaku "-" pro zápis celého záporného čísla a
toto číslo vyznačí na číselné ose

desetinný zlomek, desetinné číslo•

Učivo
Desetinný zlomek, desetinná čísla s jedním, dvěma a třemi
desetinnými místy, celá čísla, zápis čísla v desítkové soustavě a jeho
znázornění (číselná osa, teploměr, model)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Přírodověda

5. ročník
Vesmír

Hudební výchova

vyjádření hudby
hudební výraz. prostředky

přesahy z učebních bloků:

Přírodověda

5. ročník
Vesmír

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
slovní úlohy se zlomky•
desetinný zlomek, desetinné číslo•

7. rovina a úhel
Očekávané výstupy

žák:

narýsuje a pojmenuje
rovina a úhel•

Učivo
Rovina a úhel

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

5. ročník
Vizuálně obrazné vyjádření

Člověk a svět práce

Konstrukční činnosti

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

5. ročník
Plošná a prostorová tvorba
Vizuálně obrazné vyjádření

Člověk a svět práce

Konstrukční činnosti
Práce s drobným materiálem
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

5. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rovina a úhel•

8. konstrukce čtverce a obdélníku
Očekávané výstupy

žák:

narýsuje a znázorní, užívá jednoduché konstrukce, určí obsah
pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu a obvodu.

MINIMÁLNÍ
vypočítá obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran

čtverec, obdélník a složitější útvary•

útvary pojmenuje, u krychle a kvádru vyjmenuje jejich vlastnosti,
spočítá povrch a sestrojí síť

MINIMÁLNÍ
pozná základní tělesa

tělesa•

Učivo
Čtverce a obdélník - úhlopříčky, obvod, obsah. Složitější útvary.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Člověk a svět práce

5. ročník
Konstrukční činnosti

přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

5. ročník
Konstrukční činnosti
Práce s drobným materiálem

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
čtverec, obdélník a složitější útvary•
tělesa•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

5. ročník

9. konstrukce kružnice a kruhu
Očekávané výstupy

žák:

narýsuje a znázorní, užívá jednoduché konstrukce
konstrukce kružnice a kruhu•

Učivo
Kružnice a kruh

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Člověk a svět práce

5. ročník
Konstrukční činnosti

přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

5. ročník
Konstrukční činnosti

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
konstrukce kružnice a kruhu•

10. konstrukce trojúhelníku
Očekávané výstupy

žák:

narýsuje a znázorní - aplikuje vlastnosti obrazce
konstrukce trojúhelníku•

Učivo
Trojúhelník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

5. ročník
Plošná a prostorová tvorba

Člověk a svět práce

Konstrukční činnosti

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

5. ročník
Plošná a prostorová tvorba

Člověk a svět práce

Konstrukční činnosti

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
konstrukce trojúhelníku•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

5. ročník

11. poloha bodů v rovině
Očekávané výstupy

žák:

zapisuje polohu bodů v rovině pomocí souřadnic - znalosti využívá
i v osové souměrnosti

poloha bodů v rovině•

útvary pojmenuje, u krychle a kvádru vyjmenuje jejich vlastnosti,
spočítá povrch a sestrojí síť

MINIMÁLNÍ
pozná základní tělesa

tělesa•

Učivo
Souřadnice bodů, osově souměrné útvary

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

5. ročník
Plošná a prostorová tvorba

Člověk a svět práce

Konstrukční činnosti

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

5. ročník
Plošná a prostorová tvorba

Člověk a svět práce

Konstrukční činnosti

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
poloha bodů v rovině•
tělesa•

6. ročník
4+1 týdně, P

Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové
SMILE verze 3.2.0 348



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

6. ročník

1. desetinná čísla
Očekávané výstupy

žák:

zaokrouhluje a provádí odhady, užívá početní operace s
přirozenými a desetinnými čísly, matematizuje jednoduché reálné
situace

MINIMÁLNÍ:
píše, čte, porovnává a zaokrouhluje čísla v oboru do 1 000 000
zvládá orientaci na číselné ose
písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí víceciferná čísla, dělí se
zytkem
čte desetinná čísla, zná jejich zápis a provádí s nimi základní
početní operace
provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla
samostatně řeší praktické úlohy
aplikuje poznatky a dovednosti z jichých vzdělávacích oblastí
využívá prostředky výpočetní techniky při řešení úloh
zvládá početní úkony s penězi

Početní operace s přirozenými a desetinnými čísly•

Učivo
porovnává, zaokrouhluje, provádí odhady s desetinnými čísly,
početní operace, převody jednotek, matematizuje jednoduché slovní
úlohy

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Komunikace

Kooperace a kompetice

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Konverzace v německém jazyce

9. ročník
nákupy

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Početní operace s přirozenými a desetinnými čísly•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

6. ročník

2. rovinné útvary
Očekávané výstupy

žák:

charakterizuje a třídí úhly, určuje velikost úhlů měřením a
výpočtem

MINIMÁLNÍ:
vyznačuje, rýsuje a měří úhly, provádí jednoduché konstrukce

Metrické vlastnosti v rovině - úhly•

zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních
rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických
problémů, charakterizuje a třídí základní rovinné útvary, načrtne a
sestrojí rovinné útvary, odhaduje a vypočítá obvod a obsah
základních rovinných útvarů, analyzuje a řeší aplikační
geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu,
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové
souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar

MINIMÁLNÍ:
umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami
odhaduje délku úsečky, určí délku lomenné čáry, graficky sčítá a
odčítá úsečky
rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary
provádí jednoduché konstrukce
vypočítá obvod a obsah trojúhelníka, čtverce, obdélníka, kruhu
sestrojí základní rovinné útvary ve středové a osové souměrnosti
samostatně řeší praktické úlohy
užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, času, obsahu,
objemu

Rovinné útvary•

Učivo
čtverec, obdélník - charakterizuje je , třídí, provádí rozbory, vypočítá
obvod, obsah, převádí jednotky obsahu, aplikuje poznatky ve
slovních úlohách z praxe

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Komunikace

Kooperace a kompetice

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Základy rýsování

9. ročník
Prostorové útvary
Rovinné útvary

Fyzika

6. ročník
Čas
Hmotnost
Délka

přesahy z učebních bloků:

Fyzika

6. ročník
Délka

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Metrické vlastnosti v rovině - úhly•
Rovinné útvary•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

6. ročník

3. úhly
Očekávané výstupy

žák:

charakterizuje a třídí úhly, určuje velikost úhlů měřením a
výpočtem

MINIMÁLNÍ:
vyznačuje, rýsuje a měří úhly, provádí jednoduché konstrukce

Metrické vlastnosti v rovině - úhly•

zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních
rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických
problémů, charakterizuje a třídí základní rovinné útvary, načrtne a
sestrojí rovinné útvary, odhaduje a vypočítá obvod a obsah
základních rovinných útvarů, analyzuje a řeší aplikační
geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu,
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové
souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar

MINIMÁLNÍ:
umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami
odhaduje délku úsečky, určí délku lomenné čáry, graficky sčítá a
odčítá úsečky
rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary
provádí jednoduché konstrukce
vypočítá obvod a obsah trojúhelníka, čtverce, obdélníka, kruhu
sestrojí základní rovinné útvary ve středové a osové souměrnosti
samostatně řeší praktické úlohy
užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, času, obsahu,
objemu

Rovinné útvary•

Učivo
odhaduje a měří velikosti úhlů, umí použít úhloměr, sestrojí osu úhlu,
rozdělí a konstruuje úhly

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Komunikace

Kooperace a kompetice

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Základy rýsování

9. ročník
Trojúhelníky
Úhly

přesahy z učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
praktická topografie

9. ročník
kartografie a topografie

6. ročník
globus a mapa

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Metrické vlastnosti v rovině - úhly•
Rovinné útvary•
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

6. ročník

4. trojúhelník
Očekávané výstupy

žák:

charakterizuje a třídí úhly, určuje velikost úhlů měřením a
výpočtem

MINIMÁLNÍ:
vyznačuje, rýsuje a měří úhly, provádí jednoduché konstrukce

Metrické vlastnosti v rovině - úhly•

využívá potřebnou matematickou symboliku, užívá k argumentaci
věty o shodnosti trojúhelníků

MINIMÁLNÍ:
umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami
provádí jednoduché konstrukce

Konstrukční úlohy - trojúhelníky•

zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních
rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických
problémů, charakterizuje a třídí základní rovinné útvary, načrtne a
sestrojí rovinné útvary, odhaduje a vypočítá obvod a obsah
základních rovinných útvarů, analyzuje a řeší aplikační
geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu,
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové
souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar

MINIMÁLNÍ:
umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami
odhaduje délku úsečky, určí délku lomenné čáry, graficky sčítá a
odčítá úsečky
rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary
provádí jednoduché konstrukce
vypočítá obvod a obsah trojúhelníka, čtverce, obdélníka, kruhu
sestrojí základní rovinné útvary ve středové a osové souměrnosti
samostatně řeší praktické úlohy
užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, času, obsahu,
objemu

Rovinné útvary•

Učivo
úžívá matematické symboliky, ovládá rozdělení trojúhelníků, prvky
trojúhelníku, chápe trojúhelníkovou nerovnost, provádí konstrukce
trojúhelníků, kružnice opsané a vepsané trojúhelníku

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Komunikace

Kooperace a kompetice

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Základy rýsování

9. ročník
Trojúhelníky

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Metrické vlastnosti v rovině - úhly•
Konstrukční úlohy - trojúhelníky•
Rovinné útvary•
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

6. ročník

5. osová a středová souměrnost
Očekávané výstupy

žák:

charakterizuje a třídí úhly, určuje velikost úhlů měřením a
výpočtem

MINIMÁLNÍ:
vyznačuje, rýsuje a měří úhly, provádí jednoduché konstrukce

Metrické vlastnosti v rovině - úhly•

zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních
rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických
problémů, charakterizuje a třídí základní rovinné útvary, načrtne a
sestrojí rovinné útvary, odhaduje a vypočítá obvod a obsah
základních rovinných útvarů, analyzuje a řeší aplikační
geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu,
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové
souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar

MINIMÁLNÍ:
umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami
odhaduje délku úsečky, určí délku lomenné čáry, graficky sčítá a
odčítá úsečky
rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary
provádí jednoduché konstrukce
vypočítá obvod a obsah trojúhelníka, čtverce, obdélníka, kruhu
sestrojí základní rovinné útvary ve středové a osové souměrnosti
samostatně řeší praktické úlohy
užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, času, obsahu,
objemu

Rovinné útvary•

Učivo
sestrojí osu úsečky, určí shodné, osově souměrné a středově
souměrné útvary, načrtne a sestrojí obraz rovinných útvarů v osové
a středové souměrnosti

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Komunikace

Kooperace a kompetice

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

6. ročník
Zobrazení skutečnosti
Vizuální vyjadřování

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Metrické vlastnosti v rovině - úhly•
Rovinné útvary•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

6. ročník

6. krychle, kvádr
Očekávané výstupy

žák:

určuje a charakterizuje  prostorové útvary, analyzuje  jejich
vlastnosti, načrtne a sestrojí obraz v rovině a sítě těles, odhaduje a
vypočítá objem a povrch těles

MINIMÁLNÍ:
vypočítá povrch a objem kvádru, krychle
načrtne základní tělesa
sestrojí sítě základních těles
zobrazuje jednoduchá tělesa
samostatně řeší praktické úlohy

Prostorové útvary - kvádr, krychle•

Učivo
krychle, kvádr - charakterizuje a třídí, načrtne a sestrojí jejich obraz
v rovině, odhaduje a vypočítá povrch, objem, užívá převodů
jednotek, načrtne a sestrojí sítě těchto těles, aplikuje poznatky ve
slovních úlohách

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Komunikace

Kooperace a kompetice

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Základy rýsování

9. ročník
Prostorové útvary

Fyzika

6. ročník
Objem

Výtvarná výchova

Zobrazení skutečnosti
Vizuální vyjadřování

přesahy z učebních bloků:

Fyzika

6. ročník
Objem

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Prostorové útvary - kvádr, krychle•

7. dělitelnost
Očekávané výstupy

žák:

modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených
čísel

MINIMÁLNÍ:
samostatně řeší praktické úlohy
aplikuje poznatky a dovednosti z jichých vzdělávacích oblastí

Dělitelnost přirozených čísel•

Učivo
chápe pojmy násobek, dělitel, znaky dělitelnosti, prvočísla a složená
čísla, největší společný dělitel, nejmenší společný násobek,
modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených
čísel

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Komunikace

Kooperace a kompetice

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

6. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Dělitelnost přirozených čísel•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

mezinárodní matematická soutěžMatematický klokan•

celostátní matematická soutěžPythagoriáda•

celostátní matematická soutěžMatematická

olympiáda

•

celoroční školní soutěž se zaměřením na rozvoj matematických dovedností a

logického myšlení

Koumes 6. ročníku•

7. ročník
4 týdně, P

1. Celá čísla
Očekávané výstupy

žák:

provádí početní operace v oboru celých čísel, analyzuje a řeší
jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých čísel

MINIMÁLNÍ:
provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla
samostatně řeší praktické úlohy
aplikuje poznatky a dovednosti z jichých vzdělávacích oblastí

Celá čísla•

Učivo
zapisuje a znázorňuje celá čísla na číselné ose, určí absolutní
hodnotu čísla, čísla opačná, porovnává a zaokrouhluje celá čísla,
ovládá rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě, provádí početní
operace v oboru celých čísel, aplikuje dosažené znalosti při řešení
úloh z praxe
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

7. ročník

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

Stavba mediálních sdělení

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Komunikace

Kooperace a kompetice

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

7. ročník
takty

Cvičení z matematiky

Racionální čísla
Konverzace v německém jazyce

9. ročník
nákupy

8. ročník
čas
měsíce, datum

7. ročník
čísla a číslovky 1-1000

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Celá čísla•

2. Zlomky
Očekávané výstupy

žák:

provádí početní operace v oboru celých čísel, analyzuje a řeší
jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých čísel

MINIMÁLNÍ:
provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla
samostatně řeší praktické úlohy
aplikuje poznatky a dovednosti z jichých vzdělávacích oblastí

Celá čísla•

provádí početní operace v oboru racionálních čísel, zaokrouhluje a
provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v
oboru racionálních čísel, užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek - část

MINIMÁLNÍ:
pracuje se zlomky a smíšenými čísly, používá vyjádření vztahu
celek-část (zlomek, desetinné číslo, procento)
čte desetinná čísla, zná jejich zápis a provádí s nimi základní
početní operace
provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla
samostatně řeší praktické úlohy
aplikuje poznatky a dovednosti z jichých vzdělávacích oblastí
využívá prostředky výpočetní techniky při řešení úloh

Racionální čísla•

Učivo
umí zapsat a přečíst zlomek, rozeznává pojem celek a část, opačný
a převrácený zlomek, smíšené číslo a složený zlomek, porovnává
zlomky na číselné ose, rozšířuje a krátí zlomky, ovládá převod
zlomku na desetinné a smíšené číslo a naopak, provádí
matematické operace se zlomky, aplikuje získané dovednosti na
jednoduchých slovních úlohách z praxe
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

7. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Komunikace

Kooperace a kompetice

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

7. ročník
takty

Cvičení z matematiky

Racionální čísla

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Celá čísla•
Racionální čísla•

3. Racionální čísla
Očekávané výstupy

žák:

provádí početní operace v oboru celých čísel, analyzuje a řeší
jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých čísel

MINIMÁLNÍ:
provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla
samostatně řeší praktické úlohy
aplikuje poznatky a dovednosti z jichých vzdělávacích oblastí

Celá čísla•

provádí početní operace v oboru racionálních čísel, zaokrouhluje a
provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v
oboru racionálních čísel, užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek - část

MINIMÁLNÍ:
pracuje se zlomky a smíšenými čísly, používá vyjádření vztahu
celek-část (zlomek, desetinné číslo, procento)
čte desetinná čísla, zná jejich zápis a provádí s nimi základní
početní operace
provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla
samostatně řeší praktické úlohy
aplikuje poznatky a dovednosti z jichých vzdělávacích oblastí
využívá prostředky výpočetní techniky při řešení úloh

Racionální čísla•

Učivo
chápe rozdíl pojmů celé číslo a racionální číslo, kladný zlomek
a záporný zlomek, kladné desetinné číslo a záporné desetinné číslo,
umí je vzájemně porovnávat, provádí základní početní operace,
provádí odhady s danou přesností
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

7. ročník

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Cvičení z matematiky

7. ročník
Racionální čísla

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Celá čísla•
Racionální čísla•

4. Poměr
Očekávané výstupy

žák:

provádí početní operace v oboru racionálních čísel, zaokrouhluje a
provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v
oboru racionálních čísel, užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek - část

MINIMÁLNÍ:
pracuje se zlomky a smíšenými čísly, používá vyjádření vztahu
celek-část (zlomek, desetinné číslo, procento)
čte desetinná čísla, zná jejich zápis a provádí s nimi základní
početní operace
provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla
samostatně řeší praktické úlohy
aplikuje poznatky a dovednosti z jichých vzdělávacích oblastí
využívá prostředky výpočetní techniky při řešení úloh

Racionální čísla•

řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem,
pracuje s měřítky map a plánů, určuje vztah přímé anebo nepřímé
úměrnosti, matematizuje jednoduché reálné situace s využitím
funkčních vztahů

MINIMÁLNÍ:
používá měřítko mapy a plánu
samostatně řeší praktické úlohy
aplikuje poznatky a dovednosti z jichých vzdělávacích oblastí
vypracuje jednoduchou tabulku

Poměr a úměrnost•

Učivo
umí sestavit a zapsat poměr a postupný poměr, krátí a rozšiřuje
poměr a postupný poměr, dokáže upravit poměr do základního tvaru,
dosažené znalosti aplikuje při tvorbě a práci s měřítkem plánu
a mapy
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5.2.1  Matematika
Učební osnovy

7. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Komunikace

Kooperace a kompetice

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
praktická topografie

9. ročník
kartografie a topografie

6. ročník
globus a mapa

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Racionální čísla•
Poměr a úměrnost•

5. Přímá a nepřímá úměrnost
Očekávané výstupy

žák:

řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem,
pracuje s měřítky map a plánů, určuje vztah přímé anebo nepřímé
úměrnosti, matematizuje jednoduché reálné situace s využitím
funkčních vztahů

MINIMÁLNÍ:
používá měřítko mapy a plánu
samostatně řeší praktické úlohy
aplikuje poznatky a dovednosti z jichých vzdělávacích oblastí
vypracuje jednoduchou tabulku

Poměr a úměrnost•

Učivo
chápe pojmy úměra, přímá a nepřímá úměrnost a rozdíl mezi nimi,
dokáže sestavit tabulku přímé a nepřímé úměrnosti a vytvořit
jednoduchý graf v pravoúhlé soustavě souřadnic, umí zapsat rovnost
dvou poměrů trojčlenkou, získané dovednosti apolikuje při řešení
slovních úloh z praxe

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Komunikace

Kooperace a kompetice

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Fyzika

7. ročník
Síla a její měření
Pohyb a klid tělesa

přesahy z učebních bloků:

Fyzika

7. ročník
Síla a její měření
Pohyb a klid tělesa

Cvičení z matematiky

Procenta

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.2.1  Matematika
Učební osnovy

7. ročník

Kritéria hodnocení
Poměr a úměrnost•

6. Procenta
Očekávané výstupy

žák:

provádí početní operace v oboru celých čísel, analyzuje a řeší
jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých čísel

MINIMÁLNÍ:
provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla
samostatně řeší praktické úlohy
aplikuje poznatky a dovednosti z jichých vzdělávacích oblastí

Celá čísla•

provádí početní operace v oboru racionálních čísel, zaokrouhluje a
provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v
oboru racionálních čísel, užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek - část

MINIMÁLNÍ:
pracuje se zlomky a smíšenými čísly, používá vyjádření vztahu
celek-část (zlomek, desetinné číslo, procento)
čte desetinná čísla, zná jejich zápis a provádí s nimi základní
početní operace
provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla
samostatně řeší praktické úlohy
aplikuje poznatky a dovednosti z jichých vzdělávacích oblastí
využívá prostředky výpočetní techniky při řešení úloh

Racionální čísla•

řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem,
pracuje s měřítky map a plánů, určuje vztah přímé anebo nepřímé
úměrnosti, matematizuje jednoduché reálné situace s využitím
funkčních vztahů

MINIMÁLNÍ:
používá měřítko mapy a plánu
samostatně řeší praktické úlohy
aplikuje poznatky a dovednosti z jichých vzdělávacích oblastí
vypracuje jednoduchou tabulku

Poměr a úměrnost•

řeší aplikační úlohy na procenta, užívá různé způsoby
kvantitativního vyjádření vztahu celek - část

MINIMÁLNÍ:
řeší jednoduché úlohy na procenta
samostatně řeší praktické úlohy
aplikuje poznatky a dovednosti z jichých vzdělávacích oblastí
zvládá početní úkony s penězi

Procenta•

Učivo
chápe pojem procento, ovládá převod desetinného čísla a zlomku na
procenta, chápe vztahy mezi pojmy základ, procentová část a počet
procent, při řešení úloh z praxe využívá metody přechodu přes jedno
procento nebo trojčlenku

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Tvorba mediálního sdělení

Práce v realizačním týmu

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Vaření

7. ročník
příprava pokrmů

Cvičení z matematiky

Procenta
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5.2.1  Matematika
Učební osnovy

7. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Celá čísla•
Racionální čísla•
Poměr a úměrnost•
Procenta•

7. Rovinné útvary
Očekávané výstupy

žák:

zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních
rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických
problémů, charakterizuje a třídí základní rovinné útvary, načrtne a
sestrojí rovinné útvary, odhaduje a vypočítá obvod a obsah
základních rovinných útvarů, analyzuje a řeší aplikační
geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu

MINIMÁLNÍ:
umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami
odhaduje délku úsečky, určí délku lomenné čáry, graficky sčítá a
odčítá úsečky
rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary
provádí jednoduché konstrukce
vypočítá obvod a obsah trojúhelníka, čtverce, obdélníka, kruhu
samostatně řeší praktické úlohy
užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, času, obsahu,
objemu

Rovinné útvary•

Učivo
charakterizuje a třídí základní rovinné útvary, využívá potřebnou
matematickou symboliku, osvojí si věty o shodnosti a podobnosti
trojúhleníků, využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti při
řešení polohových konstrukčních úloh, zdůvodňuje a využívá
polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení
úloh a jednoduchých praktických problémů, odhaduje a vypočítá
obsah a obvod trojúhelníků, rovnoběžníku a lichoběžníku

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Fyzika

7. ročník
Skládání sil

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Rovinné útvary•
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

7. ročník

8. ročník
4 týdně, P

1. Druhá mocnina a odmocnina
Očekávané výstupy

žák:

užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu, analyzuje a řeší
aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického
aparátu

MINIMÁLNÍ:
provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla
samostatně řeší praktické úlohy
aplikuje poznatky a dovednosti z jichých vzdělávacích oblastí

Mocniny, odmocniny•

Učivo
chápe pojem druhá mocnina a odmocnina, u přirozených čísel do 10
určuje druhé mocniny zpaměti, u ostatních čísel účelně využívá
tabulky a kalkulátor pro výpočet druhé mocniny a  odmocniny, užívá
získané znalosti při výpočtech

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Mocniny, odmocniny•
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

8. ročník

2. Pythagorova věta
Očekávané výstupy

žák:

užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu, analyzuje a řeší
aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického
aparátu

MINIMÁLNÍ:
provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla
samostatně řeší praktické úlohy
aplikuje poznatky a dovednosti z jichých vzdělávacích oblastí

Mocniny, odmocniny•

Učivo
seznámí se se zněním a vzorcem Pythagorovy věty, dokáže
aplikovat vzorec při výpočtu přepony a odvěsny v pravoúhlém
trojúhelníku v rovině i v prostoru, získané znalosti užívá ve slovních
úlohách

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Mocniny, odmocniny•

3. Výrazy
Očekávané výstupy

žák:

užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu, analyzuje a řeší
aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického
aparátu

MINIMÁLNÍ:
provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla
samostatně řeší praktické úlohy
aplikuje poznatky a dovednosti z jichých vzdělávacích oblastí

Mocniny, odmocniny•

matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných,
určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad
mnohočlenů na součin pomocí vzorců a vytýkáním

Výrazy•

Učivo
matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných,
určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad
mnohočlenů na součin pomocí vzorců a vytýkáním
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Komunikace

Kooperace a kompetice

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Mocniny, odmocniny•
Výrazy•

4. Lineární rovnice
Očekávané výstupy

žák:

formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic, užívá logickou
úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů

MINIMÁLNÍ:
samostatně řeší praktické úlohy
aplikuje poznatky a dovednosti z jichých vzdělávacích oblastí

Lineární rovnice•

Učivo
seznámí se s rovnicí o jedné neznámé, chápe pojem řešit rovnici,
určí počet řešení a ověřuje správnost výsledků pomocí zkoušky,
formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic, užívá logickou úvahu
a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Fyzika

7. ročník
Posuvné a otáčivé účinky sil

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.2.1  Matematika
Učební osnovy

8. ročník

Kritéria hodnocení
Lineární rovnice•

5. Kruh, kružnice
Očekávané výstupy

žák:

charakterizuje a třídí základní rovinné útvary, odhaduje a
vypočítává obvod a obsah, analyzuje  vlastnosti, využívá pojem
množina bodů dané vlastnosti k řešení konstrukčních úloh

MINIMÁLNÍ:
umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami
rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary
vypočítá obvod a obsah trojúhelníka, čtverce, obdélníka, kruhu
provádí jednoduché konstrukce
samostatně řeší praktické úlohy

Kruh, kružnice•

Učivo
osvojí si pojem kruh, kružnice a vztah mezi nimi, načrtne a sestrojí
kružnici, ovládá konstrukci Thaletovy kružnice, vypočítá obvod
a obsah kruhu a délku kružnice

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Základy rýsování

9. ročník
Kruh, kružnice

Výtvarná výchova

8. ročník
Rozvíjení smyslového vnímání

Výtvarné činnosti

Hračky, loutky.

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Kruh, kružnice•

9. ročník
3+1 týdně, P
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

9. ročník

1. Soustavy rovnic
Očekávané výstupy

žák:

formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav

MINIMÁLNÍ:
samostatně řeší praktické úlohy
aplikuje poznatky a dovednosti z jichých vzdělávacích oblastí

Soustavy rovnic•

Učivo
seznámí se soustavou dvou rovnic o dvou neznámých, chápe pojem
řešit soustavu rovnic, určí počet řešení a ověřuje správnost výsledků
pomocí zkoušky, formuluje a řeší reálnou situaci pomocí soustavy
rovnic, užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh
a problémů z praxe

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Soustavy rovnic•

2. Prostorové útvary
Očekávané výstupy

žák:

určuje a charakterizuje  prostorové útvary, analyzuje  jejich
vlastnosti, načrtne a sestrojí obraz v rovině a sítě těles, odhaduje a
vypočítá objem a povrch těles, řeší úlohy na prostorovou
představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z
různých matematických oblastí,

MINIMÁLNÍ:
umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami
provádí jednoduché konstrukce
vypočítá povrch a objem kvádru, krychle a válce
čte a rozumí jednoduchým technickým výkresům
používá technické písmo
načrtne základní tělesa
zobrazuje jednoduchá tělesa
sestrojí sítě základních těles
samostatně řeší praktické úlohy
užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, času, obsahu,
objemu

Prostorové útvary•

Učivo
charakterizuje a třídí základní prostorové útvary, načrtne a sestrojí
obrazy a sítě základních těles, odhaduje a vypočítá povrch a objem
těles: rotační válec, kolmý hranol, jehlan, kužel, koule
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5.2.1  Matematika
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Základy rýsování

9. ročník
Rovinné útvary

přesahy z učebních bloků:

Základy rýsování

9. ročník
Rovinné útvary

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Prostorové útvary•

3. Funkce a data
Očekávané výstupy

žák:

vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem, vyhledává,
vyhodnocuje a zpracovává data, porovnává soubory dat,
matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních
vztahů, užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh
a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo
zkoumaných situací

MINIMÁLNÍ:
aplikuje poznatky a dovednosti z jichých vzdělávacích oblastí
vyhledává a třídí data
vypracuje jednoduchou tabulku
porovnává data

Funkce•

Učivo
osvojí si pojem lineární funkce a vyjádří funkční vztah tabulkou,
rovnicí a grafem, vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data z grafů,
tabulek a diagramů, porovnává soubory dat, matematizuje
jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů (např.
matematický průměr), užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při
řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo
zkoumaných situací

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Fyzika

9. ročník
Střídavý proud

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.2.2  Cvičení z matematiky
Učební osnovy

9. ročník

Kritéria hodnocení
Funkce•

4. Nestandardní úlohy
Očekávané výstupy

žák:

užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a
problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných
situací, analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní
situace v nichž využívá matematický aparát

MINIMÁLNÍ:
samostatně řeší praktické úlohy

Číselné a logické řady•

Učivo
seznámí se s pojmem promile, úrok, úroková míra, poznatky aplikuje
na příkladech jednoduchého úrokování, užívá logickou úvahu
a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů (číselné a logické
řady, analogie) a nalézá různá řešení předkládaných nebo
zkoumaných situací, analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace v nichž využívá matematický aparát

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Číselné a logické řady•

5.2.2  Cvičení z matematiky

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

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

0+1 0+1 0+1

Charakteristika předmětu
Matematika je druhým nosným pilířem základního vzdělání. Prostřednictvím matematických znaků, útvarů

a pojmů uvádí žáky do číselných a prostorových vztahů ve skutečnosti, učí je logickému, kritickému a přesnému

myšlení a usuzování. Poznatky a dovednosti získané v matematice jsou nezbytné pro životní praxi žáka i pro jeho
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5.2.2  Cvičení z matematiky
Učební osnovy

další vzdělávací orientaci.

Vyučovací předmět matematika na 2.stupni navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět matematika na 1.

stupni.

Vede k porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům,

závislostem a změnám. Rozvíjí paměť žáků prostřednictvím numerických výpočtů. Směřuje k osvojení pojmů,

algoritmů, terminologie a symboliky, modelování a znázorňování geometrických útvarů s využitím v reálných

situacích. Rozvíjí dovednosti podporující kombinační a logické myšlení při řešení matematických problémů

a úloh. Učí porozumění a zpracování mediálních sdělení , rozvíjení spolupráce při řešení problémových

a aplikovaných úloh vyjadřujících situace z běžného života a využívání výpočetní techniky v praxi . Vede

k systematičnosti, vytrvalosti , přesnosti a sebekontrole.

Výchovně vzdělávací strategie:

Kompetence k učení

Při výuce matematiky dochází k rozvoji logického, kombinatorického a pravděpodobnostního myšlení a k rozvoji

paměti. Žáci se učí vyhledávat a třídit informace, nacházet vztahy a souvislosti mezi nimi, operují

s matematickými symboly a znaky.

Kompetence sociální a personální

Matematika podporuje rozvoj schopností sebekontroly a rozvíjí dovednost formulovat a ověřovat hypotézy.

Kompetence komunikativní

Matematika vede k logickému a přesnému vyjadřování. Žáci se učí analyzovat text zadání úloh, jasně a přesně

popisovat zvolený postup při řešení úloh a převádět matematické znaky a symboly do slov a naopak.

Kompetence k řešení problémů

Matematika využívá řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících situace z běžného života. Žáci se

učí volit správný postup při řešení problémů.

Kompetence občanské

Tyto kompetence matematika přímo nerozvíjí, ale může k nim přispívat prostřednictvím vhodně zvolených

metod a strategií výuky.

Kompetence pracovní

Matematika vede k rozvoji pracovních návyků a manuální zručnosti, které budou žáci potřebovat v dalším životě.

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

Tématické okruhy

Průřezová témata pokrývaná předmětem

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Sebepoznání a sebepojetí
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5.2.2  Cvičení z matematiky
Učební osnovy

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

7. ročník
0+1 týdně, V

1. Racionální čísla
Očekávané výstupy

žák:

provádí početní operace v oboru racionálních čísel, zaokrouhluje a
provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v
oboru racionálních čísel, užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek - část

MINIMÁLNÍ:
pracuje se zlomky a smíšenými čísly, používá vyjádření vztahu
celek-část (zlomek, desetinné číslo, procento)
čte desetinná čísla, zná jejich zápis a provádí s nimi základní
početní operace
provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla
samostatně řeší praktické úlohy
aplikuje poznatky a dovednosti z jichých vzdělávacích oblastí
využívá prostředky výpočetní techniky při řešení úloh

racionální čísla•

Učivo
chápe rozdíl pojmů celé číslo a racionální číslo, kladný zlomek
a záporný zlomek, kladné desetinné číslo a záporné desetinné číslo,
umí je vzájemně porovnávat, provádí základní početní operace,
provádí odhady s danou přesností

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Komunikace

Kooperace a kompetice

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Matematika

7. ročník
Racionální čísla
Zlomky
Celá čísla

Výtvarná výchova

Vizuální vyjadřování

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
racionální čísla•
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5.2.2  Cvičení z matematiky
Učební osnovy

7. ročník

2. Procenta
Očekávané výstupy

žák:

řeší aplikační úlohy na procenta, užívá různé způsoby
kvantitativního vyjádření vztahu celek - část

MINIMÁLNÍ:
řeší jednoduché úlohy na procenta
samostatně řeší praktické úlohy
aplikuje poznatky a dovednosti z jichých vzdělávacích oblastí
zvládá početní úkony s penězi

procenta•

Učivo
chápe pojem procento, ovládá převod desetinného čísla a zlomku na
procenta, chápe vztahy mezi pojmy základ, procentová část a počet
procent, při řešení úloh z praxe využívá metody přechodu přes jedno
procento nebo trojčlenku

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Matematika

7. ročník
Procenta
Přímá a nepřímá úměrnost

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
procenta•
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5.2.2  Cvičení z matematiky
Učební osnovy

7. ročník

3. Rovinné útvary
Očekávané výstupy

žák:

charakterizuje a třídí základní rovinné útvary, využívá potřebnou
matematickou symboliku, osvojí si věty o shodnosti a podobnosti
trojúhleníků, využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti
při řešení polohových konstrukčních úloh, zdůvodňuje a využívá
polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při
řešení úloh a jednoduchých praktických problémů, odhaduje a
vypočítá obsah a obvod trojúhelníků, rovnoběžníku a lichoběžníku

MINIMÁLNÍ:
umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami
odhaduje délku úsečky, určí délku lomenné čáry, graficky sčítá a
odčítá úsečky
rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary
provádí jednoduché konstrukce
vypočítá obvod a obsah trojúhelníka, čtverce, obdélníka, kruhu
samostatně řeší praktické úlohy
užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, času, obsahu,
objemu

rovinné útvary•

Učivo
charakterizuje a třídí základní rovinné útvary, využívá potřebnou
matematickou symboliku, osvojí si věty o shodnosti a podobnosti
trojúhleníků, využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti při
řešení polohových konstrukčních úloh, zdůvodňuje a využívá
polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení
úloh a jednoduchých praktických problémů, odhaduje a vypočítá
obsah a obvod trojúhelníků, rovnoběžníku a lichoběžníku

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Komunikace

Kooperace a kompetice

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

7. ročník
Vizuální vyjadřování

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rovinné útvary•
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5.2.2  Cvičení z matematiky
Učební osnovy

8. ročník

8. ročník
0+1 týdně, V

1. Mocniny a odmocniny
Očekávané výstupy

žák:

užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu, analyzuje a řeší
aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického
aparátu

mocniny, odmocniny•

Učivo
chápe pojem druhá mocnina a odmocnina, u přirozených čísel do 10
určuje druhé mocniny zpaměti, u ostatních čísel účelně využívá
tabulky a kalkulátor pro výpočet druhé mocniny a  odmocniny, užívá
získané znalosti při výpočtech

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
mocniny, odmocniny•

2. Výrazy
Očekávané výstupy

žák:

matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných,
určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad
mnohočlenů na součin pomocí vzorců a vytýkáním

výrazy•

Učivo
matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných,
určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad
mnohočlenů na součin pomocí vzorců a vytýkáním
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5.2.2  Cvičení z matematiky
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Komunikace

Kooperace a kompetice

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
výrazy•

3. Lineární rovnice
Očekávané výstupy

žák:

formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic, užívá logickou
úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů

lineární rovnice•

Učivo
seznámí se s rovnicí o jedné neznámé, chápe pojem řešit rovnici,
určí počet řešení a ověřuje správnost výsledků pomocí zkoušky,
formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic, užívá logickou úvahu
a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.2.2  Cvičení z matematiky
Učební osnovy

8. ročník

Kritéria hodnocení
lineární rovnice•

9. ročník
0+1 týdně, V

1. Prostorové útvary
Očekávané výstupy

žák:

určuje a charakterizuje  prostorové útvary, analyzuje  jejich
vlastnosti, načrtne a sestrojí obraz v rovině a sítě těles, odhaduje a
vypočítá objem a povrch těles, řeší úlohy na prostorovou
představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z
různých matematických oblastí,

prostorové útvary•

Učivo
charakterizuje a třídí základní prostorové útvary, načrtne a sestrojí
obrazy a sítě základních těles, odhaduje a vypočítá povrch a objem
těles: rotační válec, kolmý hranol, jehlan, kužel, koule

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Komunikace

Kooperace a kompetice

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

9. ročník
Vnímání a interpretace

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
prostorové útvary•
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5.2.2  Cvičení z matematiky
Učební osnovy

9. ročník

2. Funkce
Očekávané výstupy

žák:

vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem, vyhledává,
vyhodnocuje a zpracovává data, porovnává soubory dat,
matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních
vztahů, užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh
a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo
zkoumaných situací

funkce•

Učivo
osvojí si pojem lineární funkce a vyjádří funkční vztah tabulkou,
rovnicí a grafem, vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data z grafů,
tabulek a diagramů, porovnává soubory dat, matematizuje
jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů (např.
matematický průměr), užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při
řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo
zkoumaných situací

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
funkce•

3. Číselné a logické řady
Očekávané výstupy

žák:

užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a
problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných
situací, analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní
situace v nichž využívá matematický aparát

číselné a logické řady•

Učivo
seznámí se s pojmem promile, úrok, úroková míra, poznatky aplikuje
na příkladech jednoduchého úrokování, užívá logickou úvahu
a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů (číselné a logické
řady, analogie) a nalézá různá řešení předkládaných nebo
zkoumaných situací, analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace v nichž využívá matematický aparát

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Komunikace

Kooperace a kompetice

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.2.3  Základy rýsování
Učební osnovy

9. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
číselné a logické řady•

5.2.3  Základy rýsování

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

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

0+1

Charakteristika předmětu
Ve vzdělávacím obsahu předmětu základy rýsování žáci určují a znázorňují geometrické útvary a geometricky

modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, učí se zdokonalovat svůj grafický projev.

Zkoumání tvaru a prostoru vede žáky k řešení polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí

z běžných životních situací.

Vede k porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům,

závislostem a změnám. Směřuje k osvojení pojmů, algoritmů, terminologie a symboliky, modelování

a znázorňování geometrických útvarů s využitím v reálných situacích. Rozvíjí dovednosti podporující

kombinační a logické myšlení při řešení matematických problémů a úloh. Vede k systematičnosti, vytrvalosti,

přesnosti a sebekontrole.

Výchovně vzdělávací strategie:

Kompetence k učení

Žáci se učí vyhledávat a třídit informace, nacházet vztahy a souvislosti mezi nimi, operují s matematickými

symboly a znaky.

Kompetence sociální a personální

Podporuje rozvoj schopností sebekontroly a rozvíjí dovednost formulovat a ověřovat hypotézy.

Kompetence komunikativní

Vede k logickému a přesnému vyjadřování. Žáci se učí analyzovat text zadání úloh, jasně a přesně popisovat

zvolený postup při řešení úloh a převádět matematické znaky a symboly do slov a naopak.

Kopmetence k řešení problémů

Žáci se učí volit správný postup při řešení problémů.
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5.2.3  Základy rýsování
Učební osnovy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Průřezová témata pokrývaná předmětem

9. ročník
0+1 týdně, V

1. Úhly
Očekávané výstupy

žák:

Charakterizuje a třídí úhly. Analyzuje a řeší aplikační geometrické
úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu.

MINIMÁLNÍ:
vyznačuje, rýsuje a měří úhly, provádí jednoduché konstrukce

Úhly•

Učivo
Konstuuje úhly, sestrojí osu úhlu.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

9. ročník
kartografie a topografie

přesahy z učebních bloků:

Matematika

6. ročník
úhly

Zeměpis

praktická topografie

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Úhly•
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5.2.3  Základy rýsování
Učební osnovy

9. ročník

2. Trojúhelníky
Očekávané výstupy

žák:

Využívá potřebnou matematickou symboliku, užívá k argumentaci
věty o shodnosti trojúhelníků. Zdůvodňuje a využívá  polohové a
metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a
jednoduchých praktických problémů. Načrtne a sestrojí rovinné
útvary, analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využivtím
osvojeného matematického aparátu.

MINIMÁLNÍ:
umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami
provádí jednoduché konstrukce

Trojúhelník•

Učivo
Užívá matematické symboliky, ovládá rozdělení trojúhelníků, chápe
trojúhelníkovou nerovnost, provádí konstrukce trojúhelníků, kružnice
trojúhelníků opsané a vepsané.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Matematika

6. ročník
úhly
trojúhelník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Trojúhelník•
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5.2.3  Základy rýsování
Učební osnovy

9. ročník

3. Rovinné útvary
Očekávané výstupy

žák:

Charakterizuje a třídí úhly. Analyzuje a řeší aplikační geometrické
úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu.

MINIMÁLNÍ:
vyznačuje, rýsuje a měří úhly, provádí jednoduché konstrukce

Úhly•

Využívá potřebnou matematickou symboliku, užívá k argumentaci
věty o shodnosti trojúhelníků. Zdůvodňuje a využívá  polohové a
metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a
jednoduchých praktických problémů. Načrtne a sestrojí rovinné
útvary, analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využivtím
osvojeného matematického aparátu.

MINIMÁLNÍ:
umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami
provádí jednoduché konstrukce

Trojúhelník•

Zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních
rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických
problémů, načrtne a sestrojí rovinné útvary, analyzuje a řeší
aplikační geometrické úlohy s využitím osovojeného
matematického aparátu.

MINIMÁLNÍ:
umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami
odhaduje délku úsečky, určí délku lomenné čáry, graficky sčítá a
odčítá úsečky
rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary
provádí jednoduché konstrukce
vypočítá obvod a obsah trojúhelníka, čtverce, obdélníka, kruhu
samostatně řeší praktické úlohy
užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, času, obsahu,
objemu

Rovinné útvary•

Učivo
Využívá potřebnou matematickou symboliku, osvojí si věty
o shodnosti a podobnosti trojúhelníků, využívá pojem množina všech
bodů dané vlastnosti při řešení polohových konstrukčních úloh,
zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních
rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických
problémů.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Matematika

9. ročník
Prostorové útvary

přesahy z učebních bloků:

Matematika

6. ročník
rovinné útvary

9. ročník
Prostorové útvary

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Úhly•
Trojúhelník•
Rovinné útvary•
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5.2.3  Základy rýsování
Učební osnovy

9. ročník

4. Kruh, kružnice
Očekávané výstupy

žák:

Charakterizuje a třídí základní rovinné útvary, analyzuje vlastnosti,
využívá pojem množina bodů dané vlastnosti k řešení
konstrukčních úloh.

MINIMÁLNÍ:
umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami
rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary
vypočítá obvod a obsah trojúhelníka, čtverce, obdélníka, kruhu
provádí jednoduché konstrukce
samostatně řeší praktické úlohy

Kruh, kružnice•

Učivo
Načrtne a sestrojí kružnici, ovládá konstrukci Thaletovy kružnice.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Matematika

8. ročník
Kruh, kružnice

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Kruh, kružnice•
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5.2.3  Základy rýsování
Učební osnovy

9. ročník

5. Prostorové útvary
Očekávané výstupy

žák:

Charakterizuje a třídí úhly. Analyzuje a řeší aplikační geometrické
úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu.

MINIMÁLNÍ:
vyznačuje, rýsuje a měří úhly, provádí jednoduché konstrukce

Úhly•

Zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních
rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických
problémů, načrtne a sestrojí rovinné útvary, analyzuje a řeší
aplikační geometrické úlohy s využitím osovojeného
matematického aparátu.

MINIMÁLNÍ:
umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami
odhaduje délku úsečky, určí délku lomenné čáry, graficky sčítá a
odčítá úsečky
rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary
provádí jednoduché konstrukce
vypočítá obvod a obsah trojúhelníka, čtverce, obdélníka, kruhu
samostatně řeší praktické úlohy
užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, času, obsahu,
objemu

Rovinné útvary•

Určuje a charakterizuje prostrorové útvary, analyzuje jejich
vlastnosti, načrtne a sestrojí obraz v rovině a sítě těles, řeší úlohy
na prostorovou představivost.

MINIMÁLNÍ:
umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami
provádí jednoduché konstrukce
vypočítá povrch a objem kvádru, krychle a válce
čte a rozumí jednoduchým technickým výkresům
používá technické písmo
načrtne základní tělesa
zobrazuje jednoduchá tělesa
sestrojí sítě základních těles
samostatně řeší praktické úlohy
užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, času, obsahu,
objemu

Prostorové útvary•

Učivo
Načrtne a sestrojí obrazy a sítě základních těles

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Matematika

6. ročník
krychle, kvádr
rovinné útvary

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.3  Informační a komunikační technologie
Učební osnovy

9. ročník

Kritéria hodnocení
Úhly•
Rovinné útvary•
Prostorové útvary•

Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně

informační gramotnosti - získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních

technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat

s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Vzhledem k narůstající potřebě osvojení

si základních dovedností práce s výpočetní technikou byla vzdělávací oblast Informační a komunikační

technologie zařazena jako povinná součást základního vzdělávání na

1. a 2. stupni. Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu

práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti.

Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí

internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, vede k žádoucímu

odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího

počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a

pomůcky.

Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat

výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích

oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací

oblasti Informační a komunikační technologie a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního

vzdělávání.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že

vede žáka k:

- poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a komunikačních

technologií

- porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním,

vyhledáváním a praktickým využitím

- schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení

- porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím k dosahování

větší věrohodnosti vyhledaných informací

- využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti učení a racionálnější

organizaci práce

- tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce

- pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a

procesů

- respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání software

- zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu či jiných médiích

- šetrné práci s výpočetní technikou

5.3  Informační a komunikační technologie
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5.3.1  Informatika
Učební osnovy

5.3.1  Informatika

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

1

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

1

Charakteristika předmětu
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně

informační gramotnosti – získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních

technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání

i v praktickém životě.

Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí

internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, vede k žádoucímu

odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud, urychluje

aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky.

Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat

výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích

oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací

oblasti Informační a komunikační technologie a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního

vzdělávání.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Kompetence k učení

Vedeme žáky k poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních

a komunikačních technologií, k porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium,

přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím. Učíme žáky porovnávat informace a poznatky

z většího množství alternativních informačních zdrojů.

Kompetence k řešení problémů

Vedeme žáky k řešení problémových úloh a situací. Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení.

Kompetence komunikativní

Učíme žáky využívat při interakci s počítačem logické a algoritmické myšlení. Vedeme žáky k tvořivému

využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce. Klademe důraz na

„kulturu“ komunikace. Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky.

Kompetence sociální a personální

Podporujeme vzájemnou spolupráci žáků. Učíme žáky objektivně hodnotit práci svoji i práci svých spolužáků.

Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování.

Kompetence občanské

Netolerujeme záliby žáků v informacích, které mohou vést k sociálně patologickým jevům. Nabízíme žákům

vhodné pozitivní aktivity. Sledujeme chování žáků (především při práci s internetem) - včas přijímáme účinná

opatření. Informační zdroje využíváme rozumně a zodpovědně.

Kompetence pracovní

Využíváním výpočetní techniky vedeme žáky k zvýšení efektivnosti práce a k její racionálnější organizaci.

Dbáme na dodržování zásad bezpečnosti práce a citlivého zacházení s výpočetní technikou. Učíme žáky provádět
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Učební osnovy

základní údržbu hardwarového zařízení.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Psychohygiena

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kreativita

Průřezová témata pokrývaná předmětem

5. ročník
1 týdně, P

1. základy práce s PC
Očekávané výstupy

žák:

využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější
periferie

MINIMÁLNÍ:
ovládá základní obsluhu počítače

základní funkce počítače•

respektuje pravidla bezpečné práce s hardwarem i softwarem a
postupuje poučeně v případě jejich závad

MINIMÁLNÍ:
dodržuje pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce s
výpočetní technikou

pravidla práce s PC•

chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím
ochrana dat•

Učivo
základní pojmy informační činnosti
struktura, funkce a popis pc a přídavných zařízení
multimediální využití počítače
jednoduchá údržba pc, postupy při běžných problémech s HW a SW
zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených
s dlouhodobým využíváním výpočetní techniky

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Psychohygiena

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

 385
Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové

SMILE verze 3.2.0



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.3.1  Informatika
Učební osnovy

5. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
základní funkce počítače•
pravidla práce s PC•
ochrana dat•

2. vyhledávání a komunikace
Očekávané výstupy

žák:

chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím
ochrana dat•

při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a
vhodné cesty

informace z Internetu•

vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích

MINIMÁLNÍ:
pracuje s výukovými a zábavními programy podle pokynu

vyhledávání informací•

komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních
zařízení

MINIMÁLNÍ:
komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních
zařízení

počítačová komunikace•

Učivo
společenský tok informací
základní způsoby komunikace
metody a nástroje vyhledávání informací
formulace požadavku při vyhledávání na internetu, vyhledávací
atributy

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
ochrana dat•
informace z Internetu•
vyhledávání informací•
počítačová komunikace•
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5.3.1  Informatika
Učební osnovy

5. ročník

3. práce s informacemi
Očekávané výstupy

žák:

při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a
vhodné cesty

informace z Internetu•

vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích

MINIMÁLNÍ:
pracuje s výukovými a zábavními programy podle pokynu

vyhledávání informací•

komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních
zařízení

MINIMÁLNÍ:
komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních
zařízení

počítačová komunikace•

pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru
práce s editory•

Učivo
základní funkce textového a grafického editoru

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
informace z Internetu•
vyhledávání informací•
počítačová komunikace•
práce s editory•

6. ročník
1 týdně, P

 387
Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové

SMILE verze 3.2.0



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.3.1  Informatika
Učební osnovy

6. ročník

1. věrohodnost informací
Očekávané výstupy

žák:

ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje
jejich závažnost a vzájemnou návaznost

věrohodnost zdrojů informací•

chápe a ctí autorská práva, je si vědom důsledků porušování
těchto práv

autorská práva•

Učivo
hodnota a relevance informací a informačních zdrojů, metody
a nástroje ověřování, internet

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Botanická praktika

7. ročník
Práce s odbornou literaturou

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
věrohodnost zdrojů informací•
autorská práva•

2. textový a tabulkový editor
Očekávané výstupy

žák:

ovládá práci s textovými a tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací

MINIMÁLNÍ:
ovládá základy psaní na klávesnici, na uživatelské úrovni práci s
textovým editorem; využívá vhodné aplikace; zvládá práci s
výukovými programy
dodržuje pravidla bezpečného zacházení s výpočetní technikou

práce s editory•

uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s
textem

práce s textem•

Učivo
textový a tabulkový editor, vytváření textu a tabulek, porovnávání
dat, jednoduché vzorce

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

6. ročník
Pravopis
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5.3.2  Informatika
Učební osnovy

6. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
práce s editory•
práce s textem•

3. informace a duševní vlastnictví
Očekávané výstupy

žák:

chápe a ctí autorská práva, je si vědom důsledků porušování
těchto práv

autorská práva•

Učivo
ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, informačí etika

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Občanská výchova

6. ročník
Naše škola

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
autorská práva•

5.3.2  Informatika

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

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

0+1
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5.3.2  Informatika
Učební osnovy

Charakteristika předmětu

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Hodnoty, postoje, praktická etika

Psychohygiena

Kreativita

Komunikace

Průřezová témata pokrývaná předmětem

7. ročník
0+1 týdně, P

1. věrohodnost informací
Očekávané výstupy

žák:

ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje
jejich závažnost a vzájemnou návaznost

MINIMÁLNÍ:
vyhledává potřebné informace na internetu

věrohodnost zdrojů informací•

Učivo
hodnota a relevance informací a informačních zdrojů, metody
a nástroje ověřování, internet

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Psychohygiena

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
věrohodnost zdrojů informací•
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5.3.2  Informatika
Učební osnovy

7. ročník

2. textový, tabulkový a prezentační editor
Očekávané výstupy

žák:

ovládá práci s textovými, tabulkovými a prezentačními editory a
využívá vhodných aplikací

MINIMÁLNÍ:
ovládat základy psaní na klávesnici, na uživatelské úrovni práci s
textovým editorem,využívat vhodné aplikace
zvládat práci s výukovými programy

práce s editory•

uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s
textem

práce s textem•

Učivo
textový, tabulkový a prezentační editor, vytváření textu, tabulek
a prezentací, porovnávání dat, jednoduché vzorce

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
práce s editory•
práce s textem•

3. informace a duševní vlastnictví
Očekávané výstupy

žák:

pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví
autorská práva•

Učivo
ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, informačí etika

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.3.3  Počítačová grafika
Učební osnovy

7. ročník

Kritéria hodnocení
autorská práva•

5.3.3  Počítačová grafika

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

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

0+1

Charakteristika předmětu

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Psychohygiena

Komunikace

Hodnoty, postoje, praktická etika

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Kreativita

Průřezová témata pokrývaná předmětem

8. ročník
0+1 týdně, V
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5.3.3  Počítačová grafika
Učební osnovy

8. ročník

1. věrohodnost informací
Očekávané výstupy

žák:

ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje
jejich závažnost a vzájemnou návaznost

věrohodnost zdrojů informací•

Učivo
hodnota a relevance informací a informačních zdrojů, metody
a nástroje ověřování, internet

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
věrohodnost zdrojů informací•

2. práce s internetem
Očekávané výstupy

žák:

ovládá práci s textovými, tabulkovými a prezentačními editory a
využívá vhodných aplikací

MINIMÁLNÍ:
dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou

práce s editory•

ovládá práci s internetem a využívá vhodných aplikací

MINIMÁLNÍ:
vyhledává potřebné informace na internetu; dodržuje pravidla
zacházení s výpočetní technikou; osvojí si základy elektronické
komunikace

práce s internetem•

Učivo
www adresy, e-mailové adresy atd.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Psychohygiena

Kreativita

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Konverzace v anglickém jazyce

8. ročník
slovník

Mediální výchova

média
školní časopis

Regionální výchova

Současnost města

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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5.3.4  Počítačová vizualizace
Učební osnovy

8. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
práce s editory•
práce s internetem•

3. informace a duševní vlastnictví
Očekávané výstupy

žák:

pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví
autorská práva•

Učivo
ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, informačí etika

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Občanská výchova

8. ročník
Peníze

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
autorská práva•

5.3.4  Počítačová vizualizace

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

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

0+2

Charakteristika předmětu

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Průřezová témata pokrývaná předmětem
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
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5.3.4  Počítačová vizualizace
Učební osnovy

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Kreativita

Hodnoty, postoje, praktická etika

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Komunikace

9. ročník
0+2 týdně, V

1. věrohodnost informací
Očekávané výstupy

žák:

ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje
jejich závažnost a vzájemnou návaznost

věrohodnost zdrojů informací•

Učivo
hodnota a relevance informací a informačních zdrojů, metody
a nástroje ověřování, internet

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
věrohodnost zdrojů informací•
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5.3.4  Počítačová vizualizace
Učební osnovy

9. ročník

2. získávání, zpracování a prezentace informací
Očekávané výstupy

žák:

používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje
jednoduché vztahy mezi údaji; získává, zpracovává a prezentuje
na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální
formě

MINIMÁLNÍ:
vyhledat potřebné informace na internetu
osvojit si základy elektronické komunikace
ovládá základní funkce vybraných digitálních zařízení, postupuje
podle návodu k použití, při problémech vyhledá pomoc či expertní
službu
propojuje vzájemně jednotlivá vybraná digitální zařízení
pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi v
situacích, které odpovídají okruhu jeho zájmů a potřeb
ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením
dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy
při práci s digitální technikou a poskytne první pomoc při úrazu

získávání, zpracování a prezentace informací•

Učivo
počítačová grafika: rastrové a vektorové programy, digitální foto
a video

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
získávání, zpracování a prezentace informací•

3. informace a duševní vlastnictví
Očekávané výstupy

žák:

pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví
autorská práva•

Učivo
ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, informačí etika

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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5.3.5  Psaní na klávesnici
Učební osnovy

9. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
autorská práva•

5.3.5  Psaní na klávesnici

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

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

0+1 0+1 0+1

Charakteristika předmětu
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření klíčových kompetencí tím, že vede žáka k utváření

pracovních návyků v jednoduché činnosti. Učí žáka pozitivnímu vztahu k práci, vytrvalosti a soustavnosti při

plnění zadaných úkolů. Tento předmět dává prostor k uplatňování tvořivosti a k vynakládání úsilí na dosažení

kvalitního výsledku. Umožňuje žákovi získávat potřebnou sebedůvěru a vytvářet nový postoj a hodnoty ve

vztahu k práci člověka. Žák se učí chápat práci a pracovní činnost jako příležitost seberealizace, sebeaktualizace

a soutěživosti

Výchovné a vzdělávací strategie:

Kompetence k učení

osvojení termínů, poznatků

Kompetence k řešení problémů

aplikace znalostí

Kompetence komunikativní

srozumitelné vyjádření písmem

Kompetence sociální a personální

vyjádření adekvátní dané situaci (vzhledem k obsahu a formě)

Kompetence pracovní

formálně a graficky na úrovni se vyjadřovat (úprava), ovládat základní prostředky techniky (PC, internet)

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Průřezová témata pokrývaná předmětem
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.3.5  Psaní na klávesnici
Učební osnovy

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

7. ročník
0+1 týdně, V

1. Psací stroj, PC
Očekávané výstupy

žák:

Žák se seznámí s klávesnicí, ovládá její funkce, využívá základní
standardní funkce počítače potřebné k psaní na klávesnici.

Seznámení s klávesnicí•

Žák si osvojí si a dodržuje správné hygienické návyky při psaní na
klávesnici.

Hygiena práce•

Žák respektuje pravidla bezpečné práce při psaní a postupuje
poučeně v případě závady.
Cvičí si pozornost, soustředění a dovednost, zvládá zátěžové
situace při soutěžích.
Žák si uvědomuje si důležitost získaných vědomostí a dovedností
pro praktické využití v příštích letech, dokáže je aplikovat v praxi.

Praktické psaní•

Učivo
Seznámení s psacím strojem, klávesnice, PC

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Seznámení s klávesnicí•
Hygiena práce•
Praktické psaní•
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.3.5  Psaní na klávesnici
Učební osnovy

7. ročník

2. Nácvik
Očekávané výstupy

žák:

Žák se seznámí s klávesnicí, ovládá její funkce, využívá základní
standardní funkce počítače potřebné k psaní na klávesnici.

Seznámení s klávesnicí•

Žák si osvojí si a dodržuje správné hygienické návyky při psaní na
klávesnici.

Hygiena práce•

Žák respektuje pravidla bezpečné práce při psaní a postupuje
poučeně v případě závady.
Cvičí si pozornost, soustředění a dovednost, zvládá zátěžové
situace při soutěžích.
Žák si uvědomuje si důležitost získaných vědomostí a dovedností
pro praktické využití v příštích letech, dokáže je aplikovat v praxi.

Praktické psaní•

Učivo
Hygiena u psacího stroje, nácvik jednotlivých poloh

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Seznámení s klávesnicí•
Hygiena práce•
Praktické psaní•
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5.3.5  Psaní na klávesnici
Učební osnovy

7. ročník

3. Opisy
Očekávané výstupy

žák:

Žák se seznámí s klávesnicí, ovládá její funkce, využívá základní
standardní funkce počítače potřebné k psaní na klávesnici.

Seznámení s klávesnicí•

Žák si osvojí si a dodržuje správné hygienické návyky při psaní na
klávesnici.

Hygiena práce•

Žák respektuje pravidla bezpečné práce při psaní a postupuje
poučeně v případě závady.
Cvičí si pozornost, soustředění a dovednost, zvládá zátěžové
situace při soutěžích.
Žák si uvědomuje si důležitost získaných vědomostí a dovedností
pro praktické využití v příštích letech, dokáže je aplikovat v praxi.

Praktické psaní•

Učivo
Opisy a diktáty

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Seznámení s klávesnicí•
Hygiena práce•
Praktické psaní•

8. ročník
0+1 týdně, V
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.3.5  Psaní na klávesnici
Učební osnovy

8. ročník

1. Psací stroj
Očekávané výstupy

žák:

Žák se seznámí s klávesnicí, ovládá její funkce, využívá základní
standardní funkce počítače potřebné k psaní na klávesnici.

Seznámení s klávesnicí•

Žák si osvojí si a dodržuje správné hygienické návyky při psaní na
klávesnici.

Hygiena práce•

Žák respektuje pravidla bezpečné práce při psaní a postupuje
poučeně v případě závady.
Cvičí si pozornost, soustředění a dovednost, zvládá zátěžové
situace při soutěžích.
Žák si uvědomuje si důležitost získaných vědomostí a dovedností
pro praktické využití v příštích letech, dokáže je aplikovat v praxi.

Praktické psaní•

Učivo
Seznámení s psacím strojem, klávesnice, PC

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Seznámení s klávesnicí•
Hygiena práce•
Praktické psaní•

2. Nácvik
Očekávané výstupy

žák:

Žák se seznámí s klávesnicí, ovládá její funkce, využívá základní
standardní funkce počítače potřebné k psaní na klávesnici.

Seznámení s klávesnicí•

Žák si osvojí si a dodržuje správné hygienické návyky při psaní na
klávesnici.

Hygiena práce•

Žák respektuje pravidla bezpečné práce při psaní a postupuje
poučeně v případě závady.
Cvičí si pozornost, soustředění a dovednost, zvládá zátěžové
situace při soutěžích.
Žák si uvědomuje si důležitost získaných vědomostí a dovedností
pro praktické využití v příštích letech, dokáže je aplikovat v praxi.

Praktické psaní•

Učivo
Hygiena u psacího stroje, nácvik jednotlivých poloh

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.3.5  Psaní na klávesnici
Učební osnovy

8. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Seznámení s klávesnicí•
Hygiena práce•
Praktické psaní•

3. Opisy
Očekávané výstupy

žák:

Žák se seznámí s klávesnicí, ovládá její funkce, využívá základní
standardní funkce počítače potřebné k psaní na klávesnici.

Seznámení s klávesnicí•

Žák si osvojí si a dodržuje správné hygienické návyky při psaní na
klávesnici.

Hygiena práce•

Žák respektuje pravidla bezpečné práce při psaní a postupuje
poučeně v případě závady.
Cvičí si pozornost, soustředění a dovednost, zvládá zátěžové
situace při soutěžích.
Žák si uvědomuje si důležitost získaných vědomostí a dovedností
pro praktické využití v příštích letech, dokáže je aplikovat v praxi.

Praktické psaní•

Učivo
Opisy a diktáty

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Seznámení s klávesnicí•
Hygiena práce•
Praktické psaní•
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5.3.5  Psaní na klávesnici
Učební osnovy

9. ročník

9. ročník
0+1 týdně, V

1. Psací stroj, PC
Očekávané výstupy

žák:

Žák se seznámí s klávesnicí, ovládá její funkce, využívá základní
standardní funkce počítače potřebné k psaní na klávesnici.

Seznámení s klávesnicí•

Žák si osvojí si a dodržuje správné hygienické návyky při psaní na
klávesnici.

Hygiena práce•

Žák respektuje pravidla bezpečné práce při psaní a postupuje
poučeně v případě závady.
Cvičí si pozornost, soustředění a dovednost, zvládá zátěžové
situace při soutěžích.
Žák si uvědomuje si důležitost získaných vědomostí a dovedností
pro praktické využití v příštích letech, dokáže je aplikovat v praxi.

Praktické psaní•

Učivo
Seznámení s psacím strojem, klávesnice, PC

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Seznámení s klávesnicí•
Hygiena práce•
Praktické psaní•
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5.3.5  Psaní na klávesnici
Učební osnovy

9. ročník

2. Nácvik
Očekávané výstupy

žák:

Žák se seznámí s klávesnicí, ovládá její funkce, využívá základní
standardní funkce počítače potřebné k psaní na klávesnici.

Seznámení s klávesnicí•

Žák si osvojí si a dodržuje správné hygienické návyky při psaní na
klávesnici.

Hygiena práce•

Žák respektuje pravidla bezpečné práce při psaní a postupuje
poučeně v případě závady.
Cvičí si pozornost, soustředění a dovednost, zvládá zátěžové
situace při soutěžích.
Žák si uvědomuje si důležitost získaných vědomostí a dovedností
pro praktické využití v příštích letech, dokáže je aplikovat v praxi.

Praktické psaní•

Učivo
Hygiena u psacího stroje, nácvik jednotlivých poloh

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Seznámení s klávesnicí•
Hygiena práce•
Praktické psaní•

3. Opisy
Očekávané výstupy

žák:

Žák se seznámí s klávesnicí, ovládá její funkce, využívá základní
standardní funkce počítače potřebné k psaní na klávesnici.

Seznámení s klávesnicí•

Žák si osvojí si a dodržuje správné hygienické návyky při psaní na
klávesnici.

Hygiena práce•

Žák respektuje pravidla bezpečné práce při psaní a postupuje
poučeně v případě závady.
Cvičí si pozornost, soustředění a dovednost, zvládá zátěžové
situace při soutěžích.
Žák si uvědomuje si důležitost získaných vědomostí a dovedností
pro praktické využití v příštích letech, dokáže je aplikovat v praxi.

Praktické psaní•

Učivo
Opisy a diktáty

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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9. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Seznámení s klávesnicí•
Hygiena práce•
Praktické psaní•

Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1.

stupeň základního vzdělávání. Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny,

společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i

současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. Svým široce pojatým syntetickým (integrovaným)

obsahem spoluutváří povinné základní vzdělávání na 1. stupni.

Vzdělávání v oblasti člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve

výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich

vzájemné vztahy a souvislosti; utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Poznávají sebe i své nejbližší

okolí a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se složitějšími ději. Učí se vnímat

lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů,

soustředěně je pozorovat a přemýšlet o nich a chránit je. Na základě poznání sebe , svých potřeb a porozumění

světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho

přednostem i problémům,( včetně situací ohrožení), učí se vnímat současnost jako výsledek minulosti a

východisko do budoucnosti. Při osvojování poznatků a dovedností ve vzdělávací oblasti člověk a jeho svět se

žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných.

Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo

modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování. K tomu významně

přispívá i osobní příklad učitelů. Propojení této vzdělávací oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností

žáků se stává velkou pomocí i ve zvládání nových životních situací i nové role školáka, pomáhá jim při nalézání

jejich postavení mezi vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových návyků.

Vzdělávací oblast tak připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávacích oblastech člověk a

společnost, člověk a příroda a ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru

člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických okruhů.

Propojováním tematických okruhů je možné vytvářet v ŠVP různé varianty vyučovacích předmětů a jejich

vzdělávacího obsahu.

V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v

něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Učí se do tohoto každodenního života

vstupovat s vlastní aktivitou a představami, hledat nové i zajímavé věci a bezpečně se v tomto světě pohybovat.

Důraz je kladen na  praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností

žáků.(např. v dopravní výchově). Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem probudit v žácích

kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi.

V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání

mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a

rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se lidé sdružují,

baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, se světem financí, ale i s

5.4  Člověk a jeho svět
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5.4  Člověk a jeho svět
Učební osnovy

problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy). Celý tematický okruh tak

směřuje k prvotním poznatkům a dovednostem budoucího občana demokratického státu.

Je možné tradičně vytvářet jeden předmět v 1. - 3. ročníku (tj. přiřazovat očekávaným výstupům pro 1. období

vhodné učivo vybrané z jednotlivých tematických okruhů) a dva předměty ve 4. a 5. ročníku (tj. tematické

okruhy 1, 2 a 3 využít jako základ pro Vlastivědu a okruhy 4 a 5 pro Přírodovědu), je však možné vytvářet jen

jeden předmět i ve 4. a 5. ročníku nebo jeden souvislý předmět od 1. do 5. ročníku. Není nutno se vždy striktně

držet tematických okruhů, podle potřeby je lze různě strukturovat, propojovat učivo a přiřazovat ho k

očekávaným výstupům.

V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas měří, jak

události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým

změnám podléhají v čase. V tematickém okruhu se vychází od nejznámějších událostí v rodině, obci a regionu a

postupuje se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země.

Podstatou tematického okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země. Proto

je důležité, aby žáci mohli samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojů, především

pak od členů své rodiny i od lidí v nejbližším okolí, aby mohli společně navštěvovat památky, sbírky

regionálních i specializovaných muzeí, veřejnou knihovnu atd.

V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a

rozvíjí se život. Poznávajívelkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. Jsou vedeni k tomu,

aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve

vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na základě

praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se

využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve

svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji.

V tematickém okruhu člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka jako

živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají zdraví jako stav bio-psycho-

sociální rovnováhy života. Žáci se seznamují s tím, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je

pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd. Získávají

základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci a poskytování první pomoci. Osvojují si

bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které

ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý

člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je důležitá hodnota v

životě člověka.

Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět získávají žáci především tím, že

pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší modelové situace atd.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že

vede žáka k:

- utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti

- orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu

- orientaci ve světě informací a k časovému a místním propojování historických, zeměpisných a kulturních

informací

- rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich

zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech

- poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě respektu

a společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných

úkolů

- samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní a bezkonfliktní komunikaci  v méně

běžných situacích, k bezpečné komunikaci prostřednictvím elektronických médií,  k poznávání a ovlivňování své

jedinečnosti (možností a limitů)

- utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při

jejich ochraně

- přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
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- objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět

- poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich předcházení

- poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení

vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých, včetně chování při mimořádných událostech.

5.4.1  Prvouka

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

2 2 2

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Charakteristika předmětu
Prvouka zastupuje v učebním plánu širokou oblast života člověka v různých společenstvích i oblast mezilidských

a sociálních vztahů a hodnot. Obsah předmětu se orientuje především na zkušenosti žáků v rodině, v blízkém

prostředí, na obrazy života lidí v minulosti a přítomnosti. Uvádí žáky průpravným a názorným způsobem do

celku živé a neživé přírody.

Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků, vycházející z konkrétních nebo

modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobu jednání a rozhodování.K tomu významně

přispívá i osobní příklad učitelů.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Kompetence k učení

prvouka nabízí dostatek možností k rozvoji této kompetence. Učitel vede žáky k pozorování a experimentování,

k samostatnému vyhledávání informací. S pomocí učitele žáci pracují s obecně užívanými termíny a znaky. Snaží

se uvádět věci do souvislostí a na základě toho si vytvářejí komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy.

Kompetence k řešení problémů

Prvouka umožňuje žákům pozorovat různé jevy a hledat pro ně vysvětlení formou týmové spolupráce. V prvouce

lze realizovat projekty, jejichž podstatou je pochopení a řešení problémových situací.

Kompetence komunikativní

Prvouka nabízí žákům možnost samostatné ústní prezentace výsledků své práce před ostatními žáky. Žáci se

zároveň učí naslouchat promluvám druhých a vhodně na ně reagovat. Učitel vede žáky k porozumění k různým

typům textů, obrazových materiálů a znaků.

Kompetence sociální a personální

Prvouka nabízí možnost práce ve skupinách, při které se žáci učí spolupráci, diskuzi, vzájemné pomoci,

ohleduplnosti a respektování různých hledisek. Učitel vede žáky k hodnocení práce týmu i své práce v týmu.Žáci

i učitel se snaží podílet na utváření příjemné atmosféry v týmu a přispívat k upevňování dobrých mezilidských

vztahů.

Kompetence občanské

Prvouka učí žáky chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy a respektovat požadavky na

kvalitní životní prostředí. Žák se snaží respektovat přesvědčení druhých a vcítit se do situací ostatních žáků.

Učitel vyžaduje od žáků hodnocení vlastního chování a přijetí zodpovědnosti za dodržování pravidel daných

třídou a školním řádem.

Kompetence pracovní

Tato kompetence je v prvouce rozvíjena při pozorováních a experimentech. Žák se učí bezpečně používat
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nástroje a vybavení a dodržovat vymezená pravidla. Učitel vede žáky k samostatnosti, např. při přípravě a úklidu

pomůcek.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ekosystémy

Tématické okruhy

Základní podmínky života

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

Průřezová témata pokrývaná předmětem

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola

Tématické okruhy

Občan, občanská společnost a stát

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Tématické okruhy

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

Tématické okruhy

Kulturní diference

Etnický původ

Multikulturalita
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Učební osnovy

Princip sociálního smíru a solidarity

1. ročník
2 týdně, P

1. domov
Očekávané výstupy

žák:

zná cestu z domova do školy, rozliší možná nebezpečí v
nejbližším okolí

MINIMÁLNÍ:
 orientuje se v okolí svého bydliště a v okolí školy

domov a okolí•

rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných
příslušníků a vztahů mezi nimi

rodina•

uplatňuje základní hygienické, režimové a zdravotně preventivní
návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle

hygiena•

Učivo
místo, kde žijeme

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Multikulturalita

Lidské vztahy

Etnický původ

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Rozvoj schopností poznávání

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
mluvený projev
hygienické návyky
modulace řeči

Výtvarná výchova

lidové zvyky a tradice, vyjádření v
ploše i v prostoru
rozvoj pozorovacích schopností
pomocí smyslů

Tělesná výchova

Hygiena a bezpečnost

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

1. ročník
výtvarné besedy
lidové zvyky a tradice, vyjádření v
ploše i v prostoru

Člověk a svět práce

Konstrukční činnosti
Práce s drobným materiálem

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Prvouka
Učební osnovy

1. ročník

Kritéria hodnocení
domov a okolí•
rodina•
hygiena•

2. obec, škola
Očekávané výstupy

žák:

zná cestu z domova do školy, rozliší možná nebezpečí v
nejbližším okolí

MINIMÁLNÍ:
 orientuje se v okolí svého bydliště a v okolí školy

domov a okolí•

rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných
příslušníků a vztahů mezi nimi

rodina•

uplatňuje elementární poznatky o rodině, o sobě a činnostech
člověka, soužití, zvycích a o práci lidí

MINIMÁLNÍ:
dodržuje základní pravidla společenského chování
při setkání s neznámými lidmi se chová adekvátně

člověk a svět•

uplatňuje základní hygienické, režimové a zdravotně preventivní
návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle

hygiena•

dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví
své ani jiných

MINIMÁLNÍ:
rozezná nebezpečí; dodržuje zásady bezpečného chování;
neohrožuje své zdraví a zdraví jiných
reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných
událostech

bezpečnost při práci•

Učivo
obec, škola
orientace v obci, cesta do školy, orientace ve školní budově.

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Multikulturalita

Lidské vztahy

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Poznávání lidí

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
mluvený projev
hygienické návyky
modulace řeči

Výtvarná výchova

rozvoj pozorovacích schopností
pomocí smyslů

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

1. ročník
rozvoj pozorovacích schopností
pomocí smyslů

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Prvouka
Učební osnovy

1. ročník

Kritéria hodnocení
domov a okolí•
rodina•
člověk a svět•
hygiena•
bezpečnost při práci•

3. lidé kolem nás
Očekávané výstupy

žák:

rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných
příslušníků a vztahů mezi nimi

rodina•

uplatňuje elementární poznatky o rodině, o sobě a činnostech
člověka, soužití, zvycích a o práci lidí

MINIMÁLNÍ:
dodržuje základní pravidla společenského chování
při setkání s neznámými lidmi se chová adekvátně

člověk a svět•

dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví
své ani jiných

MINIMÁLNÍ:
rozezná nebezpečí; dodržuje zásady bezpečného chování;
neohrožuje své zdraví a zdraví jiných
reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných
událostech

bezpečnost při práci•

Učivo
lidé kolem nás- rodina, vztahy
povolání
tolerance k odlišnostem

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

Princip sociálního smíru a solidarity

Lidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
mluvený projev
modulace řeči

Výtvarná výchova

lidové zvyky a tradice, vyjádření v
ploše i v prostoru

Tělesná výchova

Hygiena a bezpečnost

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

1. ročník
rozvoj pozorovacích schopností
pomocí smyslů
malba, grafika, modelování, rytmus ve
Vv
linie, barva, plastické materiály

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Prvouka
Učební osnovy

1. ročník

Kritéria hodnocení
rodina•
člověk a svět•
bezpečnost při práci•

4. orientace v čase
Očekávané výstupy

žák:

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

MINIMÁLNÍ:
zná rozvržení svých denních činností

čas•

pozoruje, popíše a porovnáná viditelné proměny v přírodě v
jednotlivých ročních obdobích

MINIMÁLNÍ:
pozoruje a na základě toho popíše některé viditelné proměny v
přírodě v jednotlivých ročních obdobích

proměny v přírodě•

uplatňuje základní hygienické, režimové a zdravotně preventivní
návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle

hygiena•

Učivo
režim dne
hodiny, rozlišování časového údaje - celá hodina, půl hodiny
lidský život v průběhu času

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Matematika

1. ročník
jednotky

Výtvarná výchova

lidové zvyky a tradice, vyjádření v
ploše i v prostoru

Tělesná výchova

Organizace

přesahy z učebních bloků:

Matematika

1. ročník
geometrické tvary
sčítání a odčítání
porovnávání čísel
sčítání a odčítání
zápis čísel do 20

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
čas•
proměny v přírodě•
hygiena•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Prvouka
Učební osnovy

1. ročník

5. současnost a minulost v našem životě
Očekávané výstupy

žák:

rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných
příslušníků a vztahů mezi nimi

rodina•

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

MINIMÁLNÍ:
zná rozvržení svých denních činností

čas•

uplatňuje elementární poznatky o rodině, o sobě a činnostech
člověka, soužití, zvycích a o práci lidí

MINIMÁLNÍ:
dodržuje základní pravidla společenského chování
při setkání s neznámými lidmi se chová adekvátně

člověk a svět•

Učivo
průběh lidského života
svátky a významné dny
rodinné oslavy

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
mluvený projev
modulace řeči

Matematika

slovní úlohy
Výtvarná výchova

lidové zvyky a tradice, vyjádření v
ploše i v prostoru

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

1. ročník
výtvarné besedy

Matematika

geometrické tvary
číselná osa
porovnávání čísel
sčítání a odčítání

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rodina•
čas•
člověk a svět•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Prvouka
Učební osnovy

1. ročník

6. roční období
Očekávané výstupy

žák:

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

MINIMÁLNÍ:
zná rozvržení svých denních činností

čas•

pozoruje, popíše a porovnáná viditelné proměny v přírodě v
jednotlivých ročních obdobích

MINIMÁLNÍ:
pozoruje a na základě toho popíše některé viditelné proměny v
přírodě v jednotlivých ročních obdobích

proměny v přírodě•

rozlišuje rostliny

MINIMÁLNÍ:
pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny a pozná rozdíly mezi
dřevinami a bylinami

rostliny•

Učivo
pozorování a porovnávání proměn v přírodě v ročních obdobích

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

Základní podmínky života

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
mluvený projev
modulace řeči

Hudební výchova

pěvecké dovednosti
Výtvarná výchova

lidové zvyky a tradice, vyjádření v
ploše i v prostoru

Tělesná výchova

Pohybové hry
Člověk a svět práce

Příprava pokrmů
Pěstitelské práce

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

1. ročník
lidové zvyky a tradice, vyjádření v
ploše i v prostoru
malba, grafika, modelování, rytmus ve
Vv
linie, barva, plastické materiály

Člověk a svět práce

Příprava pokrmů
Pěstitelské práce

Matematika

geometrické tvary

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
čas•
proměny v přírodě•
rostliny•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Prvouka
Učební osnovy

1. ročník

7. lidské tělo
Očekávané výstupy

žák:

rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných
příslušníků a vztahů mezi nimi

rodina•

uplatňuje elementární poznatky o rodině, o sobě a činnostech
člověka, soužití, zvycích a o práci lidí

MINIMÁLNÍ:
dodržuje základní pravidla společenského chování
při setkání s neznámými lidmi se chová adekvátně

člověk a svět•

uplatňuje základní hygienické, režimové a zdravotně preventivní
návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle

hygiena•

dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví
své ani jiných

MINIMÁLNÍ:
rozezná nebezpečí; dodržuje zásady bezpečného chování;
neohrožuje své zdraví a zdraví jiných
reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných
událostech

bezpečnost při práci•

Učivo
elementární poznatky o lidském těle
péče o zdraví
zdravá výživa
pitný režim
Stavba těla, základní funkce a projevy, životní potřeby člověka
Osobní bezpečí, krizové situace - vhodná a nevhodná místa pro hru

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

Princip sociálního smíru a solidarity

Lidské vztahy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Sebepoznání a sebepojetí

Psychohygiena

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
hygienické návyky
modulace řeči

Matematika

jednotky
Výtvarná výchova

rozvoj pozorovacích schopností
pomocí smyslů
malba, grafika, modelování, rytmus ve
Vv

Tělesná výchova

Průpravná cvičení
Rytmická cvičení
Pohybové hry
Příprava na cvičení
Hygiena a bezpečnost

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

1. ročník
rozvoj pozorovacích schopností
pomocí smyslů

Český jazyk a literatura

hygienické návyky

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Prvouka
Učební osnovy

1. ročník

Kritéria hodnocení
rodina•
člověk a svět•
hygiena•
bezpečnost při práci•

8. zásady bezpečného chování
Očekávané výstupy

žák:

uplatňuje elementární poznatky o rodině, o sobě a činnostech
člověka, soužití, zvycích a o práci lidí

MINIMÁLNÍ:
dodržuje základní pravidla společenského chování
při setkání s neznámými lidmi se chová adekvátně

člověk a svět•

uplatňuje základní hygienické, režimové a zdravotně preventivní
návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle

hygiena•

dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví
své ani jiných

MINIMÁLNÍ:
rozezná nebezpečí; dodržuje zásady bezpečného chování;
neohrožuje své zdraví a zdraví jiných
reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných
událostech

bezpečnost při práci•

třídí zvířata podle určujících znaků, uvede příklady

MINIMÁLNÍ:
 pozná nejběžnější druhy domácích a volně žijících zvířat

třídění zvířat•

Učivo
bezpečné chování v rizikovém prostředí
krizové situace (šikana, týrání)

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

Princip sociálního smíru a solidarity

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
hygienické návyky

Výtvarná výchova

linie, barva, plastické materiály
Tělesná výchova

Atletika
Sportovní hry
Pohybové hry
Organizace
Hygiena a bezpečnost

přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

1. ročník
Konstrukční činnosti
Práce s drobným materiálem

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Prvouka
Učební osnovy

1. ročník

Kritéria hodnocení
člověk a svět•
hygiena•
bezpečnost při práci•
třídění zvířat•

9. domácí a hospodářská zvířata
Očekávané výstupy

žák:

rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných
příslušníků a vztahů mezi nimi

rodina•

třídí zvířata podle určujících znaků, uvede příklady

MINIMÁLNÍ:
 pozná nejběžnější druhy domácích a volně žijících zvířat

třídění zvířat•

rozlišuje rostliny

MINIMÁLNÍ:
pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny a pozná rozdíly mezi
dřevinami a bylinami

rostliny•

Učivo
domácí a hospodářská zvířata a jejich mláďata
rozlišování hospodářských zvířat na savce a ptáky - typické
rozlišovací znaky
péče o domácí zvířata

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

Základní podmínky života

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
práce s textem
mluvený projev
modulace řeči

Hudební výchova

pohybová výchova
Výtvarná výchova

rozvoj pozorovacích schopností
pomocí smyslů
malba, grafika, modelování, rytmus ve
Vv

Člověk a svět práce

Práce s drobným materiálem

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

1. ročník
rozvoj pozorovacích schopností
pomocí smyslů
malba, grafika, modelování, rytmus ve
Vv

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rodina•
třídění zvířat•
rostliny•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Prvouka
Učební osnovy

1. ročník

10. rostliny
Očekávané výstupy

žák:

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

MINIMÁLNÍ:
zná rozvržení svých denních činností

čas•

pozoruje, popíše a porovnáná viditelné proměny v přírodě v
jednotlivých ročních obdobích

MINIMÁLNÍ:
pozoruje a na základě toho popíše některé viditelné proměny v
přírodě v jednotlivých ročních obdobích

proměny v přírodě•

uplatňuje základní hygienické, režimové a zdravotně preventivní
návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle

hygiena•

Učivo
rostliny - nejznámější druhy
péče o rostliny ( jejich životní podmínky)
ochrana přírody

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

Vztah člověka k prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
modulace řeči

Výtvarná výchova

rozvoj pozorovacích schopností
pomocí smyslů
linie, barva, plastické materiály

Člověk a svět práce

Pěstitelské práce

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

1. ročník
rozvoj pozorovacích schopností
pomocí smyslů
malba, grafika, modelování, rytmus ve
Vv
linie, barva, plastické materiály

Člověk a svět práce

Pěstitelské práce

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
čas•
proměny v přírodě•
hygiena•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Prvouka
Učební osnovy

2. ročník

2. ročník
2 týdně, P

1. domov
Očekávané výstupy

žák:

vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu
na na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí

MINIMÁLNÍ:
 popíše a zvládne cestu do školy

bydliště•

odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností

MINIMÁLNÍ:
 pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní činnosti

povolání•

uplatňuje elementární poznatky o lidské společnosti,  soužití,
zvycích a práci lidí

MINIMÁLNÍ:
 poznává různé lidské činnosti
 rozlišuje role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, rozlišuje
blízké příbuzenské vztahy

lidská společnost•

uplatňuje základních hygienické, režimové a jiné zdravotně
preventivní návyky

MINIMÁLNÍ:
 uplatňuje hygienické návyky a zvládá sebeobsluhu; popíše své
zdravotní potíže a pocity; zvládá ošetření drobných poranění
pojmenuje hlavní části lidského těla

režim dne•

uplatňuje základní pravidla silničního provozu
rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa
pro hru a trávení volného času, uplatňuje základní pravidla
bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných, ovládá způsoby
komunikace s operátory tísňových linek

MINIMÁLNÍ:
 uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka
silničního provozu

pravidla silničního provozu•

chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne
nepříjemnou komunikaci, umí požádat o pomoc

komunikace s lidmi•

Učivo
domov
orientace v místě bydliště
škola - prostředí školy, bezpečná cesta do školy, riziková místa
a situace
jednoduchý plánek
riziková místa a situace
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Prvouka
Učební osnovy

2. ročník

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Poznávání lidí

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

2. ročník
výslovnost
komunikace
velká písmena

Výtvarná výchova

lidové zvyky i tradice, vyjádření v
ploše i v prostoru
rozvoj pozorovacích schopností
pomocí smyslů

Člověk a svět práce

Příprava pokrmů

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

2. ročník
výtvarné besedy
lidové zvyky i tradice, vyjádření v
ploše i v prostoru
rozvoj pozorovacích schopností
pomocí smyslů
malba, grafika, modelování, rytmus ve
Vv
linie, barva, plastické materiály

Člověk a svět práce

Příprava pokrmů

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
bydliště•
povolání•
lidská společnost•
režim dne•
pravidla silničního provozu•
komunikace s lidmi•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Prvouka
Učební osnovy

2. ročník

2. lidé kolem nás
Očekávané výstupy

žák:

vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu
na na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí

MINIMÁLNÍ:
 popíše a zvládne cestu do školy

bydliště•

odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností

MINIMÁLNÍ:
 pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní činnosti

povolání•

projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich
přednostem i nedostatkům

tolerance ke spolužákům•

uplatňuje elementární poznatky o lidské společnosti,  soužití,
zvycích a práci lidí

MINIMÁLNÍ:
 poznává různé lidské činnosti
 rozlišuje role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, rozlišuje
blízké příbuzenské vztahy

lidská společnost•

chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne
nepříjemnou komunikaci, umí požádat o pomoc

komunikace s lidmi•

Učivo
lidé kolem nás
povolání

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Princip sociálního smíru a solidarity

Etnický původ

Multikulturalita

Lidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Rozvoj schopností poznávání

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

2. ročník
výslovnost
komunikace
velká písmena

Matematika

slovní úlohy
Výtvarná výchova

lidové zvyky i tradice, vyjádření v
ploše i v prostoru
linie, barva, plastické materiály

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

2. ročník
výtvarné besedy
rozvoj pozorovacích schopností
pomocí smyslů
malba, grafika, modelování, rytmus ve
Vv

Český jazyk a literatura

komunikace

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Prvouka
Učební osnovy

2. ročník

Kritéria hodnocení
bydliště•
povolání•
tolerance ke spolužákům•
lidská společnost•
komunikace s lidmi•

3. mezilidské vztahy
Očekávané výstupy

žák:

odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností

MINIMÁLNÍ:
 pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní činnosti

povolání•

projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich
přednostem i nedostatkům

tolerance ke spolužákům•

uplatňuje elementární poznatky o lidské společnosti,  soužití,
zvycích a práci lidí

MINIMÁLNÍ:
 poznává různé lidské činnosti
 rozlišuje role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, rozlišuje
blízké příbuzenské vztahy

lidská společnost•

chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne
nepříjemnou komunikaci, umí požádat o pomoc

komunikace s lidmi•

Učivo
soužití lidí, mezilidské vztahy
komunikace
pomoc nemocným a sociálně slabým
práva dítěte
práva a povinnosti žáků školy

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

Multikulturalita

Lidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Rozvoj schopností poznávání

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

2. ročník
komunikace

Výtvarná výchova

lidové zvyky i tradice, vyjádření v
ploše i v prostoru

Tělesná výchova

plavání
pohybové hry

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

2. ročník
komunikace

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Prvouka
Učební osnovy

2. ročník

Kritéria hodnocení
povolání•
tolerance ke spolužákům•
lidská společnost•
komunikace s lidmi•

4. orientace v čase
Očekávané výstupy

žák:

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

MINIMÁLNÍ:
 rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
 pozná, kolik je hodin; orientuje se v čase

časové údaje•

pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v
jednotlivých ročních obdobích

roční doby•

uplatňuje základních hygienické, režimové a jiné zdravotně
preventivní návyky

MINIMÁLNÍ:
 uplatňuje hygienické návyky a zvládá sebeobsluhu; popíše své
zdravotní potíže a pocity; zvládá ošetření drobných poranění
pojmenuje hlavní části lidského těla

režim dne•

Učivo
orientace v čase
režim dne
určování času
průběh lidského života

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Matematika

2. ročník
jednotky času

Výtvarná výchova

lidové zvyky i tradice, vyjádření v
ploše i v prostoru

Tělesná výchova

atletika

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

2. ročník
výtvarné besedy

Matematika

jednotky času
číselná osa
posloupnost čísel
zaokrouhlování na desítky
sčítání a odčítání do 20

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
časové údaje•
roční doby•
režim dne•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Prvouka
Učební osnovy

2. ročník

5. soužití lidí
Očekávané výstupy

žák:

vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu
na na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí

MINIMÁLNÍ:
 popíše a zvládne cestu do školy

bydliště•

odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností

MINIMÁLNÍ:
 pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní činnosti

povolání•

projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich
přednostem i nedostatkům

tolerance ke spolužákům•

uplatňuje elementární poznatky o lidské společnosti,  soužití,
zvycích a práci lidí

MINIMÁLNÍ:
 poznává různé lidské činnosti
 rozlišuje role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, rozlišuje
blízké příbuzenské vztahy

lidská společnost•

chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne
nepříjemnou komunikaci, umí požádat o pomoc

komunikace s lidmi•

Učivo
bydlení
předměty denní potřeby
státní svátky a významné dny
lidové obyčeje

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Princip sociálního smíru a solidarity

Etnický původ

Multikulturalita

Lidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kreativita

Poznávání lidí

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

2. ročník
komunikace

Výtvarná výchova

lidové zvyky i tradice, vyjádření v
ploše i v prostoru

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

2. ročník
lidové zvyky i tradice, vyjádření v
ploše i v prostoru

Český jazyk a literatura

komunikace

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Prvouka
Učební osnovy

2. ročník

Kritéria hodnocení
bydliště•
povolání•
tolerance ke spolužákům•
lidská společnost•
komunikace s lidmi•

6. rostliny a zvířata
Očekávané výstupy

žák:

pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v
jednotlivých ročních obdobích

roční doby•

Učivo
rostliny v jednotlivých roč. obdobích
zvířata v jednotlivých roč. obdobích

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

Základní podmínky života

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

2. ročník
zvuk. a graf. podoba
výslovnost
měkké a tvrdé souhlásky
slovní druhy

Výtvarná výchova

rozvoj pozorovacích schopností
pomocí smyslů
malba, grafika, modelování, rytmus ve
Vv

Člověk a svět práce

Pěstitelské práce
Práce s drobným materiálem

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

2. ročník
rozvoj pozorovacích schopností
pomocí smyslů
malba, grafika, modelování, rytmus ve
Vv
linie, barva, plastické materiály

Člověk a svět práce

Pěstitelské práce
Práce s drobným materiálem

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
roční doby•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Prvouka
Učební osnovy

2. ročník

7. člověk
Očekávané výstupy

žák:

vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu
na na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí

MINIMÁLNÍ:
 popíše a zvládne cestu do školy

bydliště•

odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností

MINIMÁLNÍ:
 pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní činnosti

povolání•

projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich
přednostem i nedostatkům

tolerance ke spolužákům•

uplatňuje elementární poznatky o lidské společnosti,  soužití,
zvycích a práci lidí

MINIMÁLNÍ:
 poznává různé lidské činnosti
 rozlišuje role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, rozlišuje
blízké příbuzenské vztahy

lidská společnost•

chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne
nepříjemnou komunikaci, umí požádat o pomoc

komunikace s lidmi•

Učivo
lidské tělo
úraz, nemoc, první pomoc
denní režim
pitný režim
zdravá strava
záchranný integrovaný systém

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Princip sociálního smíru a solidarity

Etnický původ

Multikulturalita

Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Sebepoznání a sebepojetí

Psychohygiena

Rozvoj schopností poznávání

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola

přesahy do učebních bloků:

Matematika

2. ročník
slovní úlohy

Výtvarná výchova

rozvoj pozorovacích schopností
pomocí smyslů
malba, grafika, modelování, rytmus ve
Vv

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

2. ročník
rozvoj pozorovacích schopností
pomocí smyslů

Matematika

zápis čísel do 100

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Prvouka
Učební osnovy

2. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
bydliště•
povolání•
tolerance ke spolužákům•
lidská společnost•
komunikace s lidmi•

8. pravidla siničního provozu
Očekávané výstupy

žák:

chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne
nepříjemnou komunikaci, umí požádat o pomoc

komunikace s lidmi•

Učivo
základní pravidla silničního provozu (chodec, cyklista)
havárie, dopravní značky, předcházení rizikovým situacím v dopravě
a v  dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Komunikace

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

2. ročník
porozumění textu
výslovnost

přesahy z učebních bloků:

Matematika

2. ročník
slovní úlohy

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
komunikace s lidmi•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Prvouka
Učební osnovy

2. ročník

9. bezpečné chování
Očekávané výstupy

žák:

uplatňuje elementární poznatky o lidské společnosti,  soužití,
zvycích a práci lidí

MINIMÁLNÍ:
 poznává různé lidské činnosti
 rozlišuje role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, rozlišuje
blízké příbuzenské vztahy

lidská společnost•

uplatňuje základní pravidla silničního provozu
rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa
pro hru a trávení volného času, uplatňuje základní pravidla
bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných, ovládá způsoby
komunikace s operátory tísňových linek

MINIMÁLNÍ:
 uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka
silničního provozu

pravidla silničního provozu•

chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne
nepříjemnou komunikaci, umí požádat o pomoc

komunikace s lidmi•

Učivo
bezpečné chování v rizikovém prostředí, krizové situace, odborná
pomoc, označování nebezpečných látek, přivolání pomoci v případě
ohrožení fyzického a duševního zdraví, čísla tísňového volání,
správný způsob volání na tísňovou linku, sexuální a jiné zneužívání

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

Princip sociálního smíru a solidarity

Lidské vztahy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mezilidské vztahy

Komunikace

Psychohygiena

Poznávání lidí

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

2. ročník
porozumění textu
komunikace

Tělesná výchova

plavání
pohybové hry
atletika
základy akrobacie

Člověk a svět práce

Práce s drobným materiálem

přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

2. ročník
Práce s drobným materiálem

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
lidská společnost•
pravidla silničního provozu•
komunikace s lidmi•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Prvouka
Učební osnovy

3. ročník

3. ročník
2 týdně, P

1. domov
Očekávané výstupy

žák:

začlení svou obec, město do příslušného kraje a obslužného
centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci,
městě

MINIMÁLNÍ:
 uvede nejvýznamnější místa v okolí svého bydliště a školy

obec•

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

světové strany•

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

krajina•

rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se tolerovat
nemohou a která porušují základní lidská práva nebo
demokratické principy, vyjádří na základě vlastních zkušeností
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití
ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci, městě

MINIMÁLNÍ:
 chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci; v případě
potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby
komunikace s operátory tísňových linek
 projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i
nedostatkům

vztahy mezi lidmi•

pojmenuje některé rodáky, kulturní a historické památky,
významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje
spjaté s místem, v němž žije

region•

Učivo
Orientace v místě bydliště - domov, škola - prostředí školy, bezpečná
cesta do školy, obec, město, krajiny, minulost a současnost obce či
města, význačné budovy, dopravní síť.
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Prvouka
Učební osnovy

3. ročník

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Multikulturalita

Lidské vztahy

Etnický původ

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občan, občanská společnost a stát

Občanská společnost a škola

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mezilidské vztahy

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Poznávání lidí

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk

3. ročník
kamarádi

Český jazyk a literatura

literární texty
čtení
popis
jednoduchá sdělení
vyprávění
velká písmena

Výtvarná výchova

lidové zvyky a tradice, vyjádření v
ploše a v prostoru
rozvoj pozorovacích schopností

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

3. ročník
výtvarné besedy
lidové zvyky a tradice, vyjádření v
ploše a v prostoru
rozvoj pozorovacích schopností
malba, grafika, modelování, rytmus ve
Vv
linie, barva, plastické materiály

Matematika

rovinné útvary
sčítání a odčítání do 1000
čísla do 1000

Anglický jazyk

kamarádi

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
obec•
světové strany•
krajina•
vztahy mezi lidmi•
region•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Prvouka
Učební osnovy

3. ročník

2. světové strany
Očekávané výstupy

žák:

začlení svou obec, město do příslušného kraje a obslužného
centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci,
městě

MINIMÁLNÍ:
 uvede nejvýznamnější místa v okolí svého bydliště a školy

obec•

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

krajina•

pojmenuje některé rodáky, kulturní a historické památky,
významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje
spjaté s místem, v němž žije

region•

Učivo
Určování hlavních a vedlejších světových stran, orientace v přírodě
dle svět.stran

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

3. ročník
literární texty
spodoba slov
význam slov

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
obec•
krajina•
region•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Prvouka
Učební osnovy

3. ročník

3. krajina
Očekávané výstupy

žák:

začlení svou obec, město do příslušného kraje a obslužného
centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci,
městě

MINIMÁLNÍ:
 uvede nejvýznamnější místa v okolí svého bydliště a školy

obec•

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

světové strany•

pojmenuje některé rodáky, kulturní a historické památky,
významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje
spjaté s místem, v němž žije

region•

roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků,
uvede příklady výskytu organizmů ve známé lokalitě, provádí
jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich
společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí
jednoduchých  nástrojů a přístrojů

MINIMÁLNÍ:
provede jednoduchý pokus podle návodu

přírodniny•

Učivo
Přírodní a umělé prvky v okolní krajině.

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

Ekosystémy

Základní podmínky života

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

3. ročník
popis
velká písmena

Matematika

rovinné útvary
Výtvarná výchova

linie, barva, plastické materiály
Tělesná výchova

význam pohybu

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

3. ročník
malba, grafika, modelování, rytmus ve
Vv
linie, barva, plastické materiály

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
obec•
světové strany•
region•
přírodniny•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Prvouka
Učební osnovy

3. ročník

4. lidé kolem nás
Očekávané výstupy

žák:

začlení svou obec, město do příslušného kraje a obslužného
centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci,
městě

MINIMÁLNÍ:
 uvede nejvýznamnější místa v okolí svého bydliště a školy

obec•

rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se tolerovat
nemohou a která porušují základní lidská práva nebo
demokratické principy, vyjádří na základě vlastních zkušeností
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití
ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci, městě

MINIMÁLNÍ:
 chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci; v případě
potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby
komunikace s operátory tísňových linek
 projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i
nedostatkům

vztahy mezi lidmi•

pojmenuje některé rodáky, kulturní a historické památky,
významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje
spjaté s místem, v němž žije

region•

Učivo
Lidé kolem nás - člověk mezi lidmi, etická výchova - šikana,
rasismus, xenofobie, tolerance
Principy demokracie, ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní
emocionality, rizikové situace, rizikové chování, předcházení
konfliktům
Protiprávní jednání a korupce, právní ochrana občanů a majetku
včetně nároku na reklamaci

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Princip sociálního smíru a solidarity

Etnický původ

Multikulturalita

Kulturní diference

Lidské vztahy

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občan, občanská společnost a stát

Občanská společnost a škola

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mezilidské vztahy

Komunikace

Psychohygiena

Poznávání lidí

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk

3. ročník
moje rodina
kamarádi
pozdrav

Hudební výchova

pohybová výchova
Výtvarná výchova

malba, grafika, modelování, rytmus ve
Vv

Tělesná výchova

plavání

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

3. ročník
rozvoj pozorovacích schopností

Matematika

slovní úlohy

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Prvouka
Učební osnovy

3. ročník

Kritéria hodnocení
obec•
vztahy mezi lidmi•
region•

5. lidé a čas
Očekávané výstupy

žák:

rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se tolerovat
nemohou a která porušují základní lidská práva nebo
demokratické principy, vyjádří na základě vlastních zkušeností
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití
ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci, městě

MINIMÁLNÍ:
 chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci; v případě
potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby
komunikace s operátory tísňových linek
 projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i
nedostatkům

vztahy mezi lidmi•

Učivo
Lidé a čas - kulturní a historické památky regionu, báje a pověsti
regionu, poznatky o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí
Orientace v čase a časový řád - určování času, kalendáře, denní
režim

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Princip sociálního smíru a solidarity

Etnický původ

Multikulturalita

Lidské vztahy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

3. ročník
čtení
jednoduchá sdělení
vyprávění

Hudební výchova

pěvecké dovednosti
Výtvarná výchova

lidové zvyky a tradice, vyjádření v
ploše a v prostoru

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

3. ročník
výtvarné besedy
lidové zvyky a tradice, vyjádření v
ploše a v prostoru

Matematika

písemné násobení
sčítání a odčítání do 1000
čísla do 1000

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vztahy mezi lidmi•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Prvouka
Učební osnovy

3. ročník

6. rozmanitosti přírody
Očekávané výstupy

žák:

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

krajina•

pojmenuje některé rodáky, kulturní a historické památky,
významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje
spjaté s místem, v němž žije

region•

roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků,
uvede příklady výskytu organizmů ve známé lokalitě, provádí
jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich
společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí
jednoduchých  nástrojů a přístrojů

MINIMÁLNÍ:
provede jednoduchý pokus podle návodu

přírodniny•

Učivo
Rozmanitosti přírody - třídění přírodnin, výskyt organismů v regionu,
ochrana přírody, stavba těl živočichů, rozdělení živočichů,
pozorování v přírodě, jednoduché pokusy u skupiny známých látek,
nerosty, horniny, půda - testy, základní veličiny, měření základními
měřidly - čas, dělka, hmotnost, objem, koloběh vody v přírodě,
vzduch, živelné pohromy, ochrana životního prostředí, nebezpečné
látky, požár, havárie
Rizika v přírodě - rizika spojená s ročními obdobími a sezonními
činnostmi, mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana
před nimi

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

Ekosystémy

Základní podmínky života

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mezilidské vztahy

Komunikace

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Rozvoj schopností poznávání

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

3. ročník
čtení
popis
význam slov

Výtvarná výchova

malba, grafika, modelování, rytmus ve
Vv
linie, barva, plastické materiály

Tělesná výchova

pohybové hry s různým zaměřením
plavání
základy sportovních her
význam pohybu

Člověk a svět práce

Pěstitelské práce
Práce s drobným materiálem

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

3. ročník
výtvarné besedy
rozvoj pozorovacích schopností
malba, grafika, modelování, rytmus ve
Vv

Přírodověda

4. ročník
volně žijící živočichové
stěhovaví živočichové
domácí zvířata
byliny-dřeviny
stavba rostlin

Člověk a svět práce

3. ročník
Pěstitelské práce
Práce s drobným materiálem

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
krajina•
region•
přírodniny•
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5.4.1  Prvouka
Učební osnovy

3. ročník

7. člověk a jeho zdraví
Očekávané výstupy

žák:

rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se tolerovat
nemohou a která porušují základní lidská práva nebo
demokratické principy, vyjádří na základě vlastních zkušeností
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití
ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci, městě

MINIMÁLNÍ:
 chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci; v případě
potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby
komunikace s operátory tísňových linek
 projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i
nedostatkům

vztahy mezi lidmi•

využívá poznatků o lidském těle k vysvětleníl základních funkcí
jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého
způsobu života
ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných
událostech

lidské tělo•

Učivo
Člověk a jeho zdraví - lidské tělo, zdravotně preventivní návyky,
vztah ke zdraví, obezřetnost při setkání s cizím člověkem, odmítnutí
nepříjemné komunikace.
Zajištění pomoci, BESIP, adekvátní reakce na pokyny dospělých při
mimořádných událostech - integrovaný záchranný systém - ochrana
zdraví.

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

Základní podmínky života

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Princip sociálního smíru a solidarity

Etnický původ

Multikulturalita

Lidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk

3. ročník
nakupujeme

Tělesná výchova

plavání
význam pohybu

Člověk a svět práce

Příprava pokrmů
Pěstitelské práce

přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

3. ročník
Příprava pokrmů
Pěstitelské práce

Anglický jazyk

nakupujeme

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.4.2  Přírodověda
Učební osnovy

3. ročník

Kritéria hodnocení
vztahy mezi lidmi•
lidské tělo•

5.4.2  Přírodověda

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

1+1 1+1

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Charakteristika předmětu
Přírodověda navazuje svým obsahem na učivo prvouky. Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah

týkající se člověka, rodiny, společnosti, techniky a především přírody samé.

Přírodověda vychází tedy z různých přírodovědných oborů. Je zaměřena na to, aby žáci během výchovně

vzdělávacího procesu ve škole získávali vědomosti, dovednosti a rozvíjeli schopnosti, které jim umožní aktivně

poznávat přírodu, člověka a jím vytvořený svět i prostředí, ve kterém žije a pracuje.

Při osvojování vědomostí uplatňují žáci metody pozorování, srovnávání a také provádějí jednoduché experimenty

řízené učitelem. Využívají vědomosti a zkušenosti získané v rodině,

čtením odborných textů, poslechem rozhlasu a televize, sledováním filmů.

Největší význam pro vzdělávání dětí v tomto oboru mají činnosti s přírodninami, které probíhají přímo v terénu –

školní pozemek, okolí školy, zahrada, les, pole či louka.

V průběhu 4. a 5.ročníku žáci získávají základní poznatky o Zemi, člověku, technice. Poznávají základní jevy

a vztahy v přírodě, postupně si uvědomují souvislosti mezi organizmy navzájem, ale také mezi organizmy

a prostředím.

Vybrané přírodniny zkoumají, provádějí jednoduché pokusy a porovnávají výsledky.

Utvářejí si pěkný vztah k přírodě, ke svému zdraví a zdravému způsobu života, přispívají k ochraně životního

prostředí.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Kompetence k učení

Přírodověda nabízí dostatek možností k rozvoji této kompetence. Učitel vede žáky k pozorování

a experimentování, k samostatnému vyhledávání informací. S pomocí učitele žáci pracují s obecně užívanými

termíny a znaky. Snaží se uvádět věci do souvislostí a na základě toho si vytvářejí komplexnější pohled na

přírodní jevy.

Kompetence k řešení problémů

Přírodověda umožňuje žákům pozorovat různé jevy a hledat pro ně vysvětlení formou týmové spolupráce.

Vpřírodovědě lze realizovat experimenty a  projekty, jejichž podstatou je pochopení a řešení problémových

situací.

Kompetence komunikativní

Přírodověda nabízí žákům možnost samostatné ústní prezentace výsledků své práce před ostatními žáky. Žáci se

zároveň učí naslouchat promluvám druhých a vhodně na ně reagovat. Učitel vede žáky k porozumění textů,

obrazových materiálů, různých přírodnin a předávání získaných informací.

Kompetence sociální a personální
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5.4.2  Přírodověda
Učební osnovy

Přírodověda nabízí možnost práce ve skupinách, při které se žáci učí spolupráci, diskuzi, vzájemné pomoci,

ohleduplnosti a respektování různých hledisek. Učitel vede žáky k hodnocení práce týmu i k sebehodnocení. Žáci

i učitel se snaží podílet na utváření příjemné atmosféry v týmu a přispívat k upevňování dobrých mezilidských

vztahů.

Kompetence občanské

Přírodověda učí žáky chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy a respektovat

požadavky na kvalitní životní prostředí. Žák se snaží respektovat přesvědčení druhých a vcítit se do situací

ostatních žáků. Učitel vyžaduje od žáků hodnocení vlastního chování a přijetí zodpovědnosti za dodržování

pravidel daných třídou a školním řádem.

Kompetence pracovní

Tato kompetence je v přírodovědě rozvíjena při pozorováních a experimentech. Žák se učí bezpečně používat

nástroje, pomůcky i vybavení a dodržovat vymezená pravidla. Učitel vede žáky k samostatnosti, např. při

přípravě a úklidu pomůcek.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ekosystémy

Tématické okruhy

Základní podmínky života

Vztah člověka k prostředí

Průřezová témata pokrývaná předmětem

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Sebepoznání a sebepojetí

Psychohygiena

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Tématické okruhy

Objevujeme Evropu a svět

Evropa a svět nás zajímá

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

Tématické okruhy
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5.4.2  Přírodověda
Učební osnovy

Multikulturalita

4. ročník
1+1 týdně, P

1. houby
Očekávané výstupy

žák:

Zkoumá rozmanitost přírody v nejbližším regionu.
příroda regionu•

Učivo
Houby - základní stavba, jedlé a jedovaté druhy

Komentář

výstavka hub - ukázky, obrazy, atlas hub

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

4. ročník
Plošná a prostorová tvorba

Člověk a svět práce

Příprava pokrmů

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
příroda regionu•

2. rostliny plané a užitkové
Očekávané výstupy

žák:

Zkoumá rozmanitost přírody v nejbližším regionu.
příroda regionu•

Učivo
Rostliny kultruní a plané, jednoleté a víceleté, okrasné a užitkové.

Komentář

obrazy, vycházky do přírody
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5.4.2  Přírodověda
Učební osnovy

4. ročník

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

4. ročník
Příprava pokrmů
Pěstitelské práce

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
příroda regionu•

3. stavba rostlin
Očekávané výstupy

žák:

Zkoumá rozmanitost přírody v nejbližším regionu.
příroda regionu•

Učivo
Stavba těla rostliny - kvetoucí a nekvetoucí, funkce

Komentář

ukázka rostlin - výstavka, obrazy

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků:

Prvouka

3. ročník
rozmanitosti přírody

Přírodověda

5. ročník
rostliny

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

4. ročník
popis

Výtvarná výchova

Interpretace vizuálního sdělení
Vizuálně obrazné vyjádření

Člověk a svět práce

Pěstitelské práce

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
příroda regionu•
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5.4.2  Přírodověda
Učební osnovy

4. ročník

4. byliny-dřeviny
Očekávané výstupy

žák:

Zkoumá rozmanitost přírody v nejbližším regionu.
příroda regionu•

Učivo
Byliny a dřeviny - rozdílnost, zástupci

Komentář

ukázky bylin a dřevin, obrazy, atlas rostlin, vycházka

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

4. ročník
stavba slova

Prvouka

3. ročník
rozmanitosti přírody

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

4. ročník
popis
stavba slova

Výtvarná výchova

Plošná a prostorová tvorba
Člověk a svět práce

Pěstitelské práce
Práce s drobným materiálem

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
příroda regionu•

5. domácí zvířata
Očekávané výstupy

žák:

Zkoumá rozmanitost přírody v nejbližším regionu.
příroda regionu•

Zkoumá a porovnává vztahy mezi organizmy, způsob života rostlin
a živočichů v zimě.

MINIMÁLNÍ
provádí jednoduché pokusy se známými látkami
na jednotlivých příkladech poznává propojenost živé a neživé
přírody
popíše střídání ročních období

vztahy mezi organismy•

Učivo
Domácí a hospodářská zvířata - zástupci, význam

Komentář

referáty, obrazy, modely,exkurze - hospodářská zvířata
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5.4.2  Přírodověda
Učební osnovy

4. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

4. ročník
vzory podstatných jmen

Prvouka

3. ročník
rozmanitosti přírody

Přírodověda

5. ročník
živočichové

Hudební výchova

4. ročník
pěvecké dovednosti

Výtvarná výchova

Plošná a prostorová tvorba

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

4. ročník
popis
vypravování
vzory podstatných jmen

Výtvarná výchova

Plošná a prostorová tvorba
Člověk a svět práce

Příprava pokrmů

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
příroda regionu•
vztahy mezi organismy•

6. stěhovaví živočichové
Očekávané výstupy

žák:

Zkoumá rozmanitost přírody v nejbližším regionu.
příroda regionu•

Chápe nutnost ochrany přírody v regionu.

MINIMÁLNÍ:
chová se podle zásad ochrany přírody a životního prostředí
popisuje vliv činnosti lidí na přírodu a jmenuje některé činnosti,
které přírodnímu prostředí pomáhají a které ho poškozují

ochrana přírody•

Učivo
Živočichové stálí a stěhovaví

Komentář

obrazy, atlas živočichů, encyklopedie, referáty

Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové
SMILE verze 3.2.0 442



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.2  Přírodověda
Učební osnovy

4. ročník

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Prvouka

3. ročník
rozmanitosti přírody

Přírodověda

5. ročník
živočichové

Hudební výchova

4. ročník
pěvecké dovednosti

Výtvarná výchova

Plošná a prostorová tvorba

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
příroda regionu•
ochrana přírody•

7. volně žijící živočichové
Očekávané výstupy

žák:

Zkoumá rozmanitost přírody v nejbližším regionu.
příroda regionu•

Chápe nutnost ochrany přírody v regionu.

MINIMÁLNÍ:
chová se podle zásad ochrany přírody a životního prostředí
popisuje vliv činnosti lidí na přírodu a jmenuje některé činnosti,
které přírodnímu prostředí pomáhají a které ho poškozují

ochrana přírody•

Učivo
Volně žijící živočichové pomoc zvěři v zimě

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Prvouka

3. ročník
rozmanitosti přírody

Přírodověda

5. ročník
živočichové

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

4. ročník
vypravování

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.2  Přírodověda
Učební osnovy

4. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
příroda regionu•
ochrana přírody•

8. rovnováha  v přírodě
Očekávané výstupy

žák:

Zkoumá rozmanitost přírody v nejbližším regionu.
příroda regionu•

Zkoumá a porovnává vztahy mezi organizmy, způsob života rostlin
a živočichů v zimě.

MINIMÁLNÍ
provádí jednoduché pokusy se známými látkami
na jednotlivých příkladech poznává propojenost živé a neživé
přírody
popíše střídání ročních období

vztahy mezi organismy•

Chápe nutnost ochrany přírody v regionu.

MINIMÁLNÍ:
chová se podle zásad ochrany přírody a životního prostředí
popisuje vliv činnosti lidí na přírodu a jmenuje některé činnosti,
které přírodnímu prostředí pomáhají a které ho poškozují

ochrana přírody•

Učivo
Rovnováha v přirodě

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

Vztah člověka k prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

4. ročník
Pěstitelské práce

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
příroda regionu•
vztahy mezi organismy•
ochrana přírody•
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5.4.2  Přírodověda
Učební osnovy

4. ročník

9. ekosystémy
Očekávané výstupy

žák:

Zkoumá rozmanitost přírody v nejbližším regionu.
příroda regionu•

Zkoumá a porovnává vztahy mezi organizmy, způsob života rostlin
a živočichů v zimě.

MINIMÁLNÍ
provádí jednoduché pokusy se známými látkami
na jednotlivých příkladech poznává propojenost živé a neživé
přírody
popíše střídání ročních období

vztahy mezi organismy•

Vztahy mezi rostlinami a živočichy na jaře.
jarní příroda•

Chápe nutnost ochrany přírody v regionu.

MINIMÁLNÍ:
chová se podle zásad ochrany přírody a životního prostředí
popisuje vliv činnosti lidí na přírodu a jmenuje některé činnosti,
které přírodnímu prostředí pomáhají a které ho poškozují

ochrana přírody•

Učivo
Společenstva ekosystémy: les - pole - zahrada - potok - rybník

Komentář

práce skupin - využití encyklopedií
projekt - Den Země
úklid v přírodě

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ekosystémy

Základní podmínky života

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Přírodověda

5. ročník
živočichové
rostliny

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
příroda regionu•
vztahy mezi organismy•
jarní příroda•
ochrana přírody•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.2  Přírodověda
Učební osnovy

4. ročník

10. chráněné druhy
Očekávané výstupy

žák:

Zkoumá rozmanitost přírody v nejbližším regionu.
příroda regionu•

Chápe nutnost ochrany přírody v regionu.

MINIMÁLNÍ:
chová se podle zásad ochrany přírody a životního prostředí
popisuje vliv činnosti lidí na přírodu a jmenuje některé činnosti,
které přírodnímu prostředí pomáhají a které ho poškozují

ochrana přírody•

Učivo
Chráněné druhy rostlin a živočichů-chr.území

Komentář

atlas živočichů

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

Vztah člověka k prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Přírodověda

5. ročník
živočichové
rostliny

přesahy z učebních bloků:

Vlastivěda

4. ročník
cestovní ruch

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
příroda regionu•
ochrana přírody•

11. Zoo a botanická zahrada
Očekávané výstupy

žák:

Chápe nutnost ochrany přírody v regionu.

MINIMÁLNÍ:
chová se podle zásad ochrany přírody a životního prostředí
popisuje vliv činnosti lidí na přírodu a jmenuje některé činnosti,
které přírodnímu prostředí pomáhají a které ho poškozují

ochrana přírody•

Učivo
ZOO, botanická zahrada, arboretum

Komentář

exkurze
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.2  Přírodověda
Učební osnovy

4. ročník

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

Jsme Evropané

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Přírodověda

5. ročník
živočichové

přesahy z učebních bloků:

Vlastivěda

4. ročník
cestovní ruch
Praha - hl.město

Výtvarná výchova

Vizuálně obrazné vyjádření

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
ochrana přírody•

5. ročník
1+1 týdně, P

1. člověk součástí přírody
Očekávané výstupy

žák:

Objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody,
souvislosti mezi přírodou a činností člověka. Zhodnotí některé
konkrétní činnosti člověka v přírodě.
Stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající
rizika vzniku mimořádných událostí, v modelové situaci prokáže
schopnost se účinně chránit.

MINIMÁLNÍ:
rozeznává rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných dobách
zkoumá základní společenstva vyskytující se v nejbližším okolí a
pozoruje přizpůsobení organismů prostředí
zvládá péči o pokojové rostliny a zná způsob péče o drobná
domácí zvířata

člověk součástí přírody•

Učivo
Člověk součástí přírody
Podmínky života na Zemi - základní životní podmínky
Příroda - živé a neživé přírodniny
Suroviny - kámen, rudy, paliva
Půda - složení a druhy půdy
Lidské výtvory a činnosti - vliv člověka na životní prostředí
 - mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená - postup
v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška sirén);
požáry (příčiny a prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při
požáru); integrovaný záchranný systém

Komentář

ukázky přírodnin a lid.výrobků ( materiály, suroviny)
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.2  Přírodověda
Učební osnovy

5. ročník

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mezilidské vztahy

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

5. ročník
Interpretace vizuálního sdělení
Vizuálně obrazné vyjádření

Člověk a svět práce

Pěstitelské práce
Konstrukční činnosti

Anglický jazyk

přátelé

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
člověk součástí přírody•

2. Vesmír
Očekávané výstupy

žák:

Na základě elementárních poznatků o Zemi vysvětlí časové úseky,
střídání ročních dob, orientuje se v kalendáři.

Vesmír•

Učivo
Vesmír - Země ve vesmíru - Galaxie
Slunce - nejblišší hvězda
Planety
Země - planeta, na které je život
Pohyby Země - rok, roční doby, den a  noc
Měsíc - přirozená oběžnice

Komentář

exkurze - Hvězdárna HK
encyklopedie - referáty

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Multikulturalita

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

přesahy do učebních bloků:

Matematika

5. ročník
desetinný zlomek, desetinné číslo
převody jednotek

přesahy z učebních bloků:

Matematika

5. ročník
desetinný zlomek, desetinné číslo
převody jednotek

Výtvarná výchova

Plošná a prostorová tvorba

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.2  Přírodověda
Učební osnovy

5. ročník

Kritéria hodnocení
Vesmír•

3. život na Zemi
Očekávané výstupy

žák:

Zkoumá společnstva v lokalitách regionů, vzájemné vztahy mezi
organismy,jejich přizpůsobení k prostředí.

život na Zemi•

Učivo
Rozmanitost života na Zemi - podnebné pásy
Společenstva živých organizmů na území ČR

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

5. ročník
Interpretace vizuálního sdělení
Vizuálně obrazné vyjádření

Člověk a svět práce

Pěstitelské práce

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
život na Zemi•

4. rostliny
Očekávané výstupy

žák:

Porovnává na základě pozorování základní projevy života rostlin.
rostliny•

Učivo
Houby( neobsahují chlorofyl) jedlé, nejedlé, jedovaté
Rostliny (fotosyntéza) - kvetoucí, nekvetoucí, nahosemenné,
krytosemenné

Komentář

skupinky - referáty
výstavka hub a rostlin, obrazy, atlas rostlin
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.2  Přírodověda
Učební osnovy

5. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova

5. ročník
vyjádření hudby

Výtvarná výchova

Plošná a prostorová tvorba

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

5. ročník
Plošná a prostorová tvorba
Vizuálně obrazné vyjádření

Přírodověda

4. ročník
ekosystémy
chráněné druhy
stavba rostlin

Člověk a svět práce

5. ročník
Příprava pokrmů
Pěstitelské práce
Práce s drobným materiálem

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rostliny•

5. živočichové
Očekávané výstupy

žák:

Prakticky třídí organizmy do skupin. Využívá atlasy a klíče.
Provádí jednoduché pokusy.

živočichové•

Učivo
Živočichové - pohyb z místa na místo
Obratlovci -ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci

Komentář

skupinky - referáty
atlas živočichů, encyklopedie, obrazy, video

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ekosystémy

Vztah člověka k prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova

5. ročník
pěvecké dovednosti

Výtvarná výchova

Plošná a prostorová tvorba

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

5. ročník
Plošná a prostorová tvorba

Přírodověda

4. ročník
ekosystémy
chráněné druhy
Zoo a botanická zahrada
volně žijící živočichové
stěhovaví živočichové
domácí zvířata

Člověk a svět práce

5. ročník
Příprava pokrmů
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.2  Přírodověda
Učební osnovy

5. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
živočichové•

6. lidské tělo
Očekávané výstupy

žák:

Využívá poznatků o lidském těle. Rozlišuje jednotlivé etapy
lidského života.

MINIMÁLNÍ:
rozlišuje jednotlivé etapy lidského života

lidské tělo•

Učivo
Stavba těla - kostra,svaly,
Soustava dýchací, oběhová, trávicí, vylučovací, kožní,
řídící(smysly,nervy),rozmnožovací
Partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální výchovy-
rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy, osobní vztahy, etická
stránka vztahů, etická stránka sexuality.

Komentář

model kostry
obrazy soustavy dýchací, trávicí, vylučovací, oběhové
model - vnitřní orgány těla
encyklopedie
skupinky - referáty

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Psychohygiena

Mezilidské vztahy

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk

5. ročník
slovní zásoba

Tělesná výchova

turistika a pohyb v přírodě
význam pohybu
sportovní hry

přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

5. ročník
Příprava pokrmů

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
lidské tělo•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.2  Přírodověda
Učební osnovy

5. ročník

7. zdravý životní styl
Očekávané výstupy

žák:

Dodržuje zdravý životní styl - plánuje svůj čas pro učení, práci,
odpočinek, zábavu.
Rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své
názory
Orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v
běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené
peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy

MINIMÁLNÍ:
uplatňuje základní znalosti, dovednosti a návyky související s
preventivní ochranou zdraví a zdravého životního stylu
rozpozná nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých
uvede základní práva dítěte, práva a povinnosti žáka školy
používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu
jednoduchého nákupu a vrácené peníze
porovná svá přání a potřeby se svými finančními možnostmi,
uvede příklady rizik půjčování peněz
sestaví jednoduchý osobní/rodinný rozpočet, uvede příklady
základních příjmů a výdajů

zdravý životní styl•

Učivo
Vývoj člověka - školní věk
Dodržování správných hygienických návyků, spánek, pestrá strava,
zdravý pohyb, aktivní odpočinek.
Odmítání návykových látek-drogy, automaty, počítače, nebezpečí
komunikace prostřednictvím elektronických médií..
Zdravý životní styl, správná výživa, výběr a způsoby uchování
potravin, vhodná skladba stravy, pitný režim

Komentář

skupinky - sestavení jídelníčku
režim dne - dotazník

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Psychohygiena

Hodnoty, postoje, praktická etika

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

5. ročník
turistika a pohyb v přírodě
sportovní hry
netradiční hry

přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

5. ročník
Příprava pokrmů
Pěstitelské práce

Anglický jazyk

přátelé

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
zdravý životní styl•
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5.4.3  Vlastivěda
Učební osnovy

5. ročník

8. ochrana zdraví
Očekávané výstupy

žák:

Předchází úrazům. dodržuje pravidla betpečnost, ošetří drobná
poranění, přivolá lékařskou pomoc. Uplatňuje ohleduplné chování
k opačnému pohlaví, orientuje se v možnostech nebezpečného
chování určitých jedinců ve společnosti.
Vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající
závěry pro své chování jako chodec a cyklista. Rozpozná život
ohrožující zranění, ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou
pomoc.

MINIMÁLNÍ:
uplatňuje základní pravidla silničního provozu pro cyklisty; správně
vyhodnotí jednoduchou dopravní situaci na hřišti
ošetří drobná poranění a v případě nutnosti zajistí lékařskou
pomoc
odmítá návykové látky
uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a
v modelových situacích simulujících mimořádné události
uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v
bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a
děvčaty v daném věku
řídí se zásadami bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
reaguje vhodným způsobem na pokyny dospělých při
mimořádných událostech

ochrana zdraví•

Učivo
Předcházení úrazům a nemocem.
Osobní bezpečí - silniční provoz, rizikové prostředí, šikana,
sex.zneužívání, týrání a další formy násilí, Situace hromad.ohrožení.
Nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před infekcemi
přenosnými krví (hepatitida, HIV, AIDS), prevence nemocí a úrazů,
první pomoc při drobných poraněních

Komentář

policie
požárníci
první pomoc
linka bezpečí

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

5. ročník
Příprava pokrmů
Práce s drobným materiálem

Anglický jazyk

přátelé

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
ochrana zdraví•

5.4.3  Vlastivěda

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

2 2
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5.4.3  Vlastivěda
Učební osnovy

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Charakteristika předmětu
Vlastivěda navazuje na učivo prvouky. Žáci získávají základní poznatky o významných přírodních,

společenských, kulturních a historických okolnostech života lidí a o výsledcích jejich činnosti. Poznávají své

nejbližší okolí, krajinu mikroregionu, ale přejdou postupně k poznatkům o celé naší vlasti.

Vyučování směřuje k utváření základní představy o přírodě, kultuře, historii a o způsobu života lidí na našem

území v současnosti, ale také v průběhu celého historického vývoje.

Ve 4. ročníku vyhledávají , zkoumají a získávají zeměpisné informace o naší zemi. Získané znalosti a vědomosti

ze školy, tisku, rozhlasu, televize, literatury a filmu, uplatňují v praktických situacích a zájmových oblastech

svého života, v cestování a při formování svoji osobnosti vůbec. Rozvíjí se u nich schopnost pozorovat,

analyzovat, srovnávat, výstižně pojmenovat věci, jevy a děje a získat odpovědný vztah k přírodnímu dědictví naší

republiky.

5.ročník je tematicky zaměřen na kulturní dědictví a historické památky, které se dochovaly na celém území naší

země.Žáci si utvářejí ucelenou představu o způsobu života svých předků v různých historických obdobích.

Seznamují se s významnými událostmi, které se odehrály v nejbližším regionu, ale také na celém území našeho

státu od pravěku až do doby současné.

Využívají informace z regionálních sbírek, historických dokumentů, muzeí a literatury.

Na příkladech ze života lidí během celého historického vývoje, na základě získaných zkušeností a znalostí z dějin

našeho národa si vytvářejí konkrétní, věcné, ale i mravní hodnoty.

Kompetence k učení

Vlastivěda nabízí dostatek možností k rozvoji této kompetence. Učitel vede žáky k poznáváníí a  vyhledávání

informací. S pomocí učitele žáci pracují s obecně užívanými termíny a znaky. Snaží se uvádět věci do souvislostí

a na základě toho si vytvářejí komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Kompetence k řešení problémů

Vlastivěda umožňuje žákům poznávat různé jevy a hledat pro ně vysvětlení formou týmové spolupráce. Ve

vlastivědě lze realizovat skupinovou práci, zařazovat projekty, jejichž podstatou je pochopení a řešení

problémových situací.

Kompetence komunikativní

Vlastivěda nabízí žákům možnost samostatné ústní prezentace výsledků své práce před ostatními žáky. Žáci se

zároveň učí naslouchat promluvám druhých a vhodně na ně reagovat. Učitel vede žáky k porozumění různých

typů textů, obrazových materiálů a map i plánů.

Kompetence sociální a personální

Vlastivěda nabízí možnost práce ve skupinách, při které se žáci učí spolupráci, diskuzi, vzájmné pomoci,

ohleduplnosti a respektování různých hledisek. Učitel vede žáky k hodnocení práce týmu i k sebehodnocení. Žáci

i učitel se snaží podílet na utváření příjemné atmosféry v týmu a přispívat k upevňování dobrých mezilidských

vztahů.

Kompetence občanské

Ve vlastivědě se učí žáci chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektovat

požadavky na kvalitní životní prostředí. Žák se snaží respektovat přesvědčení druhých a vcítit se do situací

ostatních žáků. Učitel vyžaduje od žáků hodnocení vlastního chování a přijetí zodpovědnosti za dodržování

pravidel daných třídou a školním řádem.

Kompetence pracovní

Tato kompetence je ve vlastivědě rozvíjena při práci s mapou, plány v terénuv i ve třídě. Žák se učí bezpečně

používat nástroje a vybavení a dodržovat vymezená pravidla. Učitel vede žáky k samostatnosti, např. při přípravě

a úklidu pomůcek.

Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové
SMILE verze 3.2.0 454



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.3  Vlastivěda
Učební osnovy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

Tématické okruhy

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Průřezová témata pokrývaná předmětem

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Sebepoznání a sebepojetí

Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občan, občanská společnost a stát

Tématické okruhy

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Tématické okruhy

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

Tématické okruhy

Lidské vztahy

Etnický původ
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5.4.3  Vlastivěda
Učební osnovy

4. ročník

4. ročník
2 týdně, P

1. domov, stát
Očekávané výstupy

žák:

Určí a vysvětlí polohu svého bydliště, svého mikroregionu
vzhledem ke krajině a státu.

poloha mého bydliště•

Učivo
Domov, krajina, národ, obec, region, správní celek. Náš stát - ČR
Symboly státu, státní správa a samospráva, základy státního zřízení,
politický systém ČR, armádaČR.

Komentář

Mikroregion - město Smiřice
Nástěnky - obrazy - symboly ČR

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mezilidské vztahy

Komunikace

Sebepoznání a sebepojetí

Poznávání lidí

Rozvoj schopností poznávání

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk

4. ročník
odkud jsi

Český jazyk a literatura

věcné čtení
popis

Hudební výchova

hudební styly a žánry
pěvecké dovednosti

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

4. ročník
vypravování

Výtvarná výchova

Interpretace vizuálního sdělení
Anglický jazyk

odkud jsi

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
poloha mého bydliště•
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5.4.3  Vlastivěda
Učební osnovy

4. ročník

2. mapa, orientace, značky
Očekávané výstupy

žák:

Orientuje se na mapě i v terénu. Pracuje s mapou ČR, plány i
náčrty. Určí světové strany a orientuje se podle nich. Řídí se
zásadami bezpečného pohybu i pobytu v přírodě.

MINIMÁLNÍ
orientuje se na mapě České republiky, určí světové strany

orientace na mapě•

Učivo
Hlavní a vedlejší světové strany
Mapy, náčrty, turistické mapky, glóbus
Značky na mapách, hranice-sousední země ČR. Praktická orientace
v terénu
Povrch ČR - tvary, vodstvo, osídlení

Komentář

Mapa nástěnná, mapy, turistické mapky
Vycházky- světové strany

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Matematika

4. ročník
rovnoběžky a kolmice
zaokrouhlování

Tělesná výchova

turistika

přesahy z učebních bloků:

Matematika

4. ročník
rovnoběžky a kolmice

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
orientace na mapě•

3. Praha - hl.město
Očekávané výstupy

žák:

Seznámí se postupně s vybranými regiony ČR z hlediska
přírodního a hospodářského. Vyhledá typické regionální
zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury - posoudí
význam.

MINIMÁLNÍ
uvede významné události, které se vztahují k regionu a kraji
vyjmenuje nejvýznamnější kulturní, historické a přírodní památky v
okolí svého bydliště
dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v obci (městě)
popíše polohu svého bydliště na mapě, začlení svou obec (město)
do příslušného kraje
má základní znalosti o České republice a její zeměpisné poloze v
Evropě

jednotlivé regiony ČR•

Učivo
Praha - hlavní město ČR
Sídlo prezidenta a vlády ČR
Kulturní památky
Plán Prahy - části Prahy historické a nové

Komentář

Skupinky - referáty
Plán Prahy, obrazy, fotografie
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5.4.3  Vlastivěda
Učební osnovy

4. ročník

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Hodnoty, postoje, praktická etika

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk

4. ročník
odkud jsi

Český jazyk a literatura

praktické čtení
vypravování
význam slov

Matematika

data
Přírodověda

Zoo a botanická zahrada
Hudební výchova

hudební styly a žánry

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

4. ročník
věcné čtení
vypravování

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
jednotlivé regiony ČR•

4. regiony ČR
Očekávané výstupy

žák:

Seznámí se postupně s vybranými regiony ČR z hlediska
přírodního a hospodářského. Vyhledá typické regionální
zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury - posoudí
význam.

MINIMÁLNÍ
uvede významné události, které se vztahují k regionu a kraji
vyjmenuje nejvýznamnější kulturní, historické a přírodní památky v
okolí svého bydliště
dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v obci (městě)
popíše polohu svého bydliště na mapě, začlení svou obec (město)
do příslušného kraje
má základní znalosti o České republice a její zeměpisné poloze v
Evropě

jednotlivé regiony ČR•

Učivo
Další regiony ČR - krajská města - obyvatelstvo, hospodářství
(zemědělské a průmyslové podniky), obchod a cestovní ruch
Typické zajímavosti ve vybraných regionech
Chráněná území

Komentář

Skupinky - mapy, obrazy,encyklopedie, referáty,
Exkurze HK

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

4. ročník
věcné čtení
popis
význam slov

Tělesná výchova

turistika

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

4. ročník
věcné čtení
popis
vypravování
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5.4.3  Vlastivěda
Učební osnovy

4. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
jednotlivé regiony ČR•

5. cestovní ruch
Očekávané výstupy

žák:

Zprostředkuje ostatní zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastního
cestování a porovná způsob života a přírodu naší vlasti s ostatními
zeměmi EU.

MINIMÁLNÍ
má základní znalosti o České republice a její zeměpisné poloze v
Evropě
sdělí poznatky a zážitky z vlastních cest

cestovní ruch•

Učivo
Zprostředkuje ostatní zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastního
cestování a rekreace
Porovná způsob života a přírodu naší vlasti s ostatními zeměmi EU
Rozpočet, příjmy a výdajedomácnosti, hotovostní a bezhotovostní
forma peněz, způsoby placení, banka jako správce peněz, úspory,
půjčky

Komentář

Mapa Evropy
Projekt - Země EU

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

Jsme Evropané

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk

4. ročník
odkud jsi

Matematika

data
zaokrouhlování

Přírodověda

Zoo a botanická zahrada
chráněné druhy

Hudební výchova

hudební styly a žánry
pěvecké dovednosti

Výtvarná výchova

Plošná a prostorová tvorba
Tělesná výchova

turistika
plavání

přesahy z učebních bloků:

Matematika

4. ročník
data

Výtvarná výchova

Interpretace vizuálního sdělení

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.3  Vlastivěda
Učební osnovy

4. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
cestovní ruch•

5. ročník
2 týdně, P

1. pravěk
Očekávané výstupy

žák:

popíše život člověka v pravěku, především způsob obživy, výrobu
nástrojů, život v tlupě, příčinu vzniku náboženství, umění

pravěk•

Učivo
uvede příklady potřebnosti a výhodnosti znalostí o dějinách českých
zemí
popíše život člověka v pravěku, především způsob obživy, výrobu
nástrojů, život v tlupě, příčinu vzniku náboženství, umění

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

5. ročník
Vizuálně obrazné vyjádření

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
pravěk•
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.3  Vlastivěda
Učební osnovy

5. ročník

2. dávní Slované
Očekávané výstupy

žák:

objasní příčiny vzniku první říše a prvního státu na našem území,
vymezí úlohu křesťanství v životě středověkého člověka a
vyzdvihne význam příchodu Konstantina a Metoděje při šíření
křesťanství a vytvoření hlaholice a staroslověnštiny
srovná verzi odvození původu Přemyslovců podle starých pověstí
českých a podle historického doložení, vyzdvihne význam svatého
Václava jako patrona českých zemí, vyjmenuje alespoň tři osoby,
které byly prohlášeny za svaté.
vysvětlí význam Zlaté buly sicilské, prostřednictvím které byl za
Přemysla Otakara I. uznán dědičný královský titul, popíše změnu
módy a stavebního slohu, dokáže uvést lomený oblouk jako hlavní
znak gotického slohu v architektuře, vyjmenuje alespoň tři stavby v
Čechách, které jsou postaveny v gotickém slohu, dokáže vysvětlit
význam označení krále Přemysla Otakara II. jako krále "železného
a zlatého", umí objasnit pojem vymření Přemyslovců po meči.
popíše situaci v českých zemích po vymření Přemyslovců po meči
a uvede důvod nástupu Lucemburků na český trůn, ilustruje
význam Karla IV. jako jediné osoby v našich dějinách, která
získala titul římského císaře, umí vyjmenovat stavební aktivity
Karla IV., korunovační klenoty
objasní příčiny vzniku husitských válek, úlohu Mistra Jana Husa,
popíše symbol a taktiku husitů, vysvětlí pojem přijímání pod obojí
způsobou, vyjmenuje alespoň tři bitvy husitů, popíše výzbroj
husitů, formuluje neblahé důsledky válek
zhodnotí vládu Jiřího z Poděbrad jako jediného českého krále
šlechtického původu, vyzdvihne jeho mírové snahy
vyjmenuje dva české krále z rodu Jagellonců, umí uvést důvod
nástupu krále Vladislava Jagellonského a alespoň tři památky z
jeho stavebních aktivit

středověk a novověk•

Učivo
objasní příčiny vzniku první říše a prvního státu na našem území,
vymezí úlohu křesťanství v životě středověkého člověka a vyzdvihne
význam příchodu Konstantina a Metoděje při šíření křesťanství
a vytvoření hlaholice a staroslověnštiny

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Poznávání lidí

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
středověk a novověk•
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.3  Vlastivěda
Učební osnovy

5. ročník

3. Přemyslovci
Očekávané výstupy

žák:

objasní příčiny vzniku první říše a prvního státu na našem území,
vymezí úlohu křesťanství v životě středověkého člověka a
vyzdvihne význam příchodu Konstantina a Metoděje při šíření
křesťanství a vytvoření hlaholice a staroslověnštiny
srovná verzi odvození původu Přemyslovců podle starých pověstí
českých a podle historického doložení, vyzdvihne význam svatého
Václava jako patrona českých zemí, vyjmenuje alespoň tři osoby,
které byly prohlášeny za svaté.
vysvětlí význam Zlaté buly sicilské, prostřednictvím které byl za
Přemysla Otakara I. uznán dědičný královský titul, popíše změnu
módy a stavebního slohu, dokáže uvést lomený oblouk jako hlavní
znak gotického slohu v architektuře, vyjmenuje alespoň tři stavby v
Čechách, které jsou postaveny v gotickém slohu, dokáže vysvětlit
význam označení krále Přemysla Otakara II. jako krále "železného
a zlatého", umí objasnit pojem vymření Přemyslovců po meči.
popíše situaci v českých zemích po vymření Přemyslovců po meči
a uvede důvod nástupu Lucemburků na český trůn, ilustruje
význam Karla IV. jako jediné osoby v našich dějinách, která
získala titul římského císaře, umí vyjmenovat stavební aktivity
Karla IV., korunovační klenoty
objasní příčiny vzniku husitských válek, úlohu Mistra Jana Husa,
popíše symbol a taktiku husitů, vysvětlí pojem přijímání pod obojí
způsobou, vyjmenuje alespoň tři bitvy husitů, popíše výzbroj
husitů, formuluje neblahé důsledky válek
zhodnotí vládu Jiřího z Poděbrad jako jediného českého krále
šlechtického původu, vyzdvihne jeho mírové snahy
vyjmenuje dva české krále z rodu Jagellonců, umí uvést důvod
nástupu krále Vladislava Jagellonského a alespoň tři památky z
jeho stavebních aktivit

středověk a novověk•

Učivo
srovná verzi odvození původu Přemyslovců podle starých pověstí
českých a podle historického doložení, vyzdvihne význam svatého
Václava jako patrona českých zemí, vyjmenuje alespoň tři osoby,
které byly prohlášeny za svaté.
vysvětlí význam Zlaté buly sicilské, prostřednictvím které byl za
Přemysla Otakara I. uznán dědičný královský titul, popíše změnu
módy a stavebního slohu, dokáže uvést lomený oblouk jako hlavní
znak gotického slohu v architektuře, vyjmenuje alespoň tři stavby
v Čechách, které jsou postaveny v gotickém slohu, dokáže vysvětlit
význam označení krále Přemysla Otakara II. jako krále "železného
a zlatého", umí objasnit pojem vymření Přemyslovců po meči.

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Matematika

5. ročník
římské číslice

Výtvarná výchova

Interpretace vizuálního sdělení

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
středověk a novověk•
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.3  Vlastivěda
Učební osnovy

5. ročník

4. Lucemburkové
Očekávané výstupy

žák:

objasní příčiny vzniku první říše a prvního státu na našem území,
vymezí úlohu křesťanství v životě středověkého člověka a
vyzdvihne význam příchodu Konstantina a Metoděje při šíření
křesťanství a vytvoření hlaholice a staroslověnštiny
srovná verzi odvození původu Přemyslovců podle starých pověstí
českých a podle historického doložení, vyzdvihne význam svatého
Václava jako patrona českých zemí, vyjmenuje alespoň tři osoby,
které byly prohlášeny za svaté.
vysvětlí význam Zlaté buly sicilské, prostřednictvím které byl za
Přemysla Otakara I. uznán dědičný královský titul, popíše změnu
módy a stavebního slohu, dokáže uvést lomený oblouk jako hlavní
znak gotického slohu v architektuře, vyjmenuje alespoň tři stavby v
Čechách, které jsou postaveny v gotickém slohu, dokáže vysvětlit
význam označení krále Přemysla Otakara II. jako krále "železného
a zlatého", umí objasnit pojem vymření Přemyslovců po meči.
popíše situaci v českých zemích po vymření Přemyslovců po meči
a uvede důvod nástupu Lucemburků na český trůn, ilustruje
význam Karla IV. jako jediné osoby v našich dějinách, která
získala titul římského císaře, umí vyjmenovat stavební aktivity
Karla IV., korunovační klenoty
objasní příčiny vzniku husitských válek, úlohu Mistra Jana Husa,
popíše symbol a taktiku husitů, vysvětlí pojem přijímání pod obojí
způsobou, vyjmenuje alespoň tři bitvy husitů, popíše výzbroj
husitů, formuluje neblahé důsledky válek
zhodnotí vládu Jiřího z Poděbrad jako jediného českého krále
šlechtického původu, vyzdvihne jeho mírové snahy
vyjmenuje dva české krále z rodu Jagellonců, umí uvést důvod
nástupu krále Vladislava Jagellonského a alespoň tři památky z
jeho stavebních aktivit

středověk a novověk•

Učivo
popíše situaci v českých zemích po vymření Přemyslovců po meči
a uvede důvod nástupu Lucemburků na český trůn, ilustruje význam
Karla IV. jako jediné osoby v našich dějinách, která získala titul
římského císaře, umí vyjmenovat stavební aktivity Karla IV.,
korunovační klenoty

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Matematika

5. ročník
římské číslice

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
středověk a novověk•
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.3  Vlastivěda
Učební osnovy

5. ročník

5. Husitské války
Očekávané výstupy

žák:

objasní příčiny vzniku první říše a prvního státu na našem území,
vymezí úlohu křesťanství v životě středověkého člověka a
vyzdvihne význam příchodu Konstantina a Metoděje při šíření
křesťanství a vytvoření hlaholice a staroslověnštiny
srovná verzi odvození původu Přemyslovců podle starých pověstí
českých a podle historického doložení, vyzdvihne význam svatého
Václava jako patrona českých zemí, vyjmenuje alespoň tři osoby,
které byly prohlášeny za svaté.
vysvětlí význam Zlaté buly sicilské, prostřednictvím které byl za
Přemysla Otakara I. uznán dědičný královský titul, popíše změnu
módy a stavebního slohu, dokáže uvést lomený oblouk jako hlavní
znak gotického slohu v architektuře, vyjmenuje alespoň tři stavby v
Čechách, které jsou postaveny v gotickém slohu, dokáže vysvětlit
význam označení krále Přemysla Otakara II. jako krále "železného
a zlatého", umí objasnit pojem vymření Přemyslovců po meči.
popíše situaci v českých zemích po vymření Přemyslovců po meči
a uvede důvod nástupu Lucemburků na český trůn, ilustruje
význam Karla IV. jako jediné osoby v našich dějinách, která
získala titul římského císaře, umí vyjmenovat stavební aktivity
Karla IV., korunovační klenoty
objasní příčiny vzniku husitských válek, úlohu Mistra Jana Husa,
popíše symbol a taktiku husitů, vysvětlí pojem přijímání pod obojí
způsobou, vyjmenuje alespoň tři bitvy husitů, popíše výzbroj
husitů, formuluje neblahé důsledky válek
zhodnotí vládu Jiřího z Poděbrad jako jediného českého krále
šlechtického původu, vyzdvihne jeho mírové snahy
vyjmenuje dva české krále z rodu Jagellonců, umí uvést důvod
nástupu krále Vladislava Jagellonského a alespoň tři památky z
jeho stavebních aktivit

středověk a novověk•

Učivo
objasní příčiny vzniku husitských válek, úlohu Mistra Jana Husa,
popíše symbol a taktiku husitů, vysvětlí pojem přijímání pod obojí
způsobou, vyjmenuje alespoň tři bitvy husitů, popíše výzbroj husitů,
formuluje neblahé důsledky válek

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
středověk a novověk•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.3  Vlastivěda
Učební osnovy

5. ročník

6. Jiří z Poděbrad
Očekávané výstupy

žák:

objasní příčiny vzniku první říše a prvního státu na našem území,
vymezí úlohu křesťanství v životě středověkého člověka a
vyzdvihne význam příchodu Konstantina a Metoděje při šíření
křesťanství a vytvoření hlaholice a staroslověnštiny
srovná verzi odvození původu Přemyslovců podle starých pověstí
českých a podle historického doložení, vyzdvihne význam svatého
Václava jako patrona českých zemí, vyjmenuje alespoň tři osoby,
které byly prohlášeny za svaté.
vysvětlí význam Zlaté buly sicilské, prostřednictvím které byl za
Přemysla Otakara I. uznán dědičný královský titul, popíše změnu
módy a stavebního slohu, dokáže uvést lomený oblouk jako hlavní
znak gotického slohu v architektuře, vyjmenuje alespoň tři stavby v
Čechách, které jsou postaveny v gotickém slohu, dokáže vysvětlit
význam označení krále Přemysla Otakara II. jako krále "železného
a zlatého", umí objasnit pojem vymření Přemyslovců po meči.
popíše situaci v českých zemích po vymření Přemyslovců po meči
a uvede důvod nástupu Lucemburků na český trůn, ilustruje
význam Karla IV. jako jediné osoby v našich dějinách, která
získala titul římského císaře, umí vyjmenovat stavební aktivity
Karla IV., korunovační klenoty
objasní příčiny vzniku husitských válek, úlohu Mistra Jana Husa,
popíše symbol a taktiku husitů, vysvětlí pojem přijímání pod obojí
způsobou, vyjmenuje alespoň tři bitvy husitů, popíše výzbroj
husitů, formuluje neblahé důsledky válek
zhodnotí vládu Jiřího z Poděbrad jako jediného českého krále
šlechtického původu, vyzdvihne jeho mírové snahy
vyjmenuje dva české krále z rodu Jagellonců, umí uvést důvod
nástupu krále Vladislava Jagellonského a alespoň tři památky z
jeho stavebních aktivit

středověk a novověk•

Učivo
zhodnotí vládu Jiřího z Poděbrad jako jediného českého krále
šlechtického původu, vyzdvihne jeho mírové snahy

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Kreativita

Mezilidské vztahy

Rozvoj schopností poznávání

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

5. ročník
Interpretace vizuálního sdělení

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
středověk a novověk•

 465
Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové

SMILE verze 3.2.0



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.3  Vlastivěda
Učební osnovy

5. ročník

7. Jagellonci
Očekávané výstupy

žák:

objasní příčiny vzniku první říše a prvního státu na našem území,
vymezí úlohu křesťanství v životě středověkého člověka a
vyzdvihne význam příchodu Konstantina a Metoděje při šíření
křesťanství a vytvoření hlaholice a staroslověnštiny
srovná verzi odvození původu Přemyslovců podle starých pověstí
českých a podle historického doložení, vyzdvihne význam svatého
Václava jako patrona českých zemí, vyjmenuje alespoň tři osoby,
které byly prohlášeny za svaté.
vysvětlí význam Zlaté buly sicilské, prostřednictvím které byl za
Přemysla Otakara I. uznán dědičný královský titul, popíše změnu
módy a stavebního slohu, dokáže uvést lomený oblouk jako hlavní
znak gotického slohu v architektuře, vyjmenuje alespoň tři stavby v
Čechách, které jsou postaveny v gotickém slohu, dokáže vysvětlit
význam označení krále Přemysla Otakara II. jako krále "železného
a zlatého", umí objasnit pojem vymření Přemyslovců po meči.
popíše situaci v českých zemích po vymření Přemyslovců po meči
a uvede důvod nástupu Lucemburků na český trůn, ilustruje
význam Karla IV. jako jediné osoby v našich dějinách, která
získala titul římského císaře, umí vyjmenovat stavební aktivity
Karla IV., korunovační klenoty
objasní příčiny vzniku husitských válek, úlohu Mistra Jana Husa,
popíše symbol a taktiku husitů, vysvětlí pojem přijímání pod obojí
způsobou, vyjmenuje alespoň tři bitvy husitů, popíše výzbroj
husitů, formuluje neblahé důsledky válek
zhodnotí vládu Jiřího z Poděbrad jako jediného českého krále
šlechtického původu, vyzdvihne jeho mírové snahy
vyjmenuje dva české krále z rodu Jagellonců, umí uvést důvod
nástupu krále Vladislava Jagellonského a alespoň tři památky z
jeho stavebních aktivit

středověk a novověk•

Učivo
vyjmenuje dva české krále z rodu Jagellonců, umí uvést důvod
nástupu krále Vladislava Jagellonského a alespoň tři památky z jeho
stavebních aktivit

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Matematika

5. ročník
římské číslice

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
středověk a novověk•
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5.4.3  Vlastivěda
Učební osnovy

5. ročník

8. Habsburkové
Očekávané výstupy

žák:

objasní postavení českého státu uvnitř habsburské monarchie a
Prahy v době vlády Rudolfa II., objasní důsledky bitvy na Bílé
hoře, popíše nejdůležitější reformy Marie Terezie a Josefa II.
dá příklady národních buditelů a uvede činnost, kterou přispěli k
povznesení českého národa, umí formulovat způsob a důvod
výběru české národní hymny

Habsburkové•

Učivo
objasní postavení českého státu uvnitř habsburské monarchie
a Prahy v době vlády Rudolfa II., objasní důsledky bitvy na Bílé hoře,
popíše nejdůležitější reformy Marie Terezie a Josefa II.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Komunikace

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Matematika

5. ročník
římské číslice

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Habsburkové•

9. České národní obrození
Očekávané výstupy

žák:

objasní postavení českého státu uvnitř habsburské monarchie a
Prahy v době vlády Rudolfa II., objasní důsledky bitvy na Bílé
hoře, popíše nejdůležitější reformy Marie Terezie a Josefa II.
dá příklady národních buditelů a uvede činnost, kterou přispěli k
povznesení českého národa, umí formulovat způsob a důvod
výběru české národní hymny

Habsburkové•

Učivo
dá příklady národních buditelů a uvede činnost, kterou přispěli
k povznesení českého národa, umí formulovat způsob a důvod
výběru české národní hymny

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Hodnoty, postoje, praktická etika

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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5.4.3  Vlastivěda
Učební osnovy

5. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Habsburkové•

10. I.světová válka
Očekávané výstupy

žák:

ilustruje příčinu a záminku k vypuknutí I.světové války, vysvětlí
důvod nechuti českých vojáků bojovat v řadách rakousko-uherské
armády, demonstruje zneužití techniky, čímž I.světová válka
předčila krutostí předešlé války (bojový otravný plyn, tanky a
letadla, zdokonalené zbraně), dokáže uvést výsledek války
charakterizuje dopad Mnichovské konference pro osamocené
Československo a prokáže znalost názvu našeho státu v období
II.světové války, uvede příklad násilí a teroru, který v českých
zemích zavedli fašisté a skupinu obyvatel, která byla fašisty
nejvíce pronásledována a likvidována v koncentračních táborech,
uvede alespoň dva filmy z období II.světové války, vyzdvihne
úlohu našich letců, uvede velmoci, které se spojily k boji proti
fašistickému Německu, popíše osvobozování našich zemí

I. a II. světová válka•

Učivo
ilustruje příčinu a záminku k vypuknutí I.světové války, vysvětlí
důvod nechuti českých vojáků bojovat v řadách rakousko-uherské
armády, demonstruje zneužití techniky, čímž I.světová válka předčila
krutostí předešlé války (bojový otravný plyn, tanky a letadla,
zdokonalené zbraně), dokáže uvést výsledek války

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Rozvoj schopností poznávání

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
I. a II. světová válka•

11. Vznik Československa
Očekávané výstupy

žák:

zdůrazní zásadní podíl T.G.Masaryka při utváření nezávislého
Československa jako demokratické republiky

Vznik Československa•

Učivo
zdůrazní zásadní podíl T.G.Masaryka při utváření nezávislého
Československa jako demokratické republiky
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5.4.3  Vlastivěda
Učební osnovy

5. ročník

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Mezilidské vztahy

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občan, občanská společnost a stát

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Vznik Československa•

12. II.světová válka
Očekávané výstupy

žák:

ilustruje příčinu a záminku k vypuknutí I.světové války, vysvětlí
důvod nechuti českých vojáků bojovat v řadách rakousko-uherské
armády, demonstruje zneužití techniky, čímž I.světová válka
předčila krutostí předešlé války (bojový otravný plyn, tanky a
letadla, zdokonalené zbraně), dokáže uvést výsledek války
charakterizuje dopad Mnichovské konference pro osamocené
Československo a prokáže znalost názvu našeho státu v období
II.světové války, uvede příklad násilí a teroru, který v českých
zemích zavedli fašisté a skupinu obyvatel, která byla fašisty
nejvíce pronásledována a likvidována v koncentračních táborech,
uvede alespoň dva filmy z období II.světové války, vyzdvihne
úlohu našich letců, uvede velmoci, které se spojily k boji proti
fašistickému Německu, popíše osvobozování našich zemí

I. a II. světová válka•

Učivo
charakterizuje dopad Mnichovské konference pro osamocené
Československo a prokáže znalost názvu našeho státu v období
II.světové války, uvede příklad násilí a teroru, který v českých
zemích zavedli fašisté a skupinu obyvatel, která byla fašisty nejvíce
pronásledována a likvidována v koncentračních táborech, uvede
alespoň dva filmy z období II.světové války, vyzdvihne úlohu našich
letců, uvede velmoci, které se spojily k boji proti fašistickému
Německu, popíše osvobozování našich zemí

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.5  Člověk a společnost
Učební osnovy

5. ročník

Kritéria hodnocení
I. a II. světová válka•

13. Návrat k demokracii
Očekávané výstupy

žák:

vysvětlí význam výrazu "sametová revoluce", uvede název
organizace, která spojovala občany v odporu proti komunistické
vládě a organizovala demonstrace po celé republice
uvede rok vzniku České republiky, právního státu, kde je státní
moc představována demokratickými orgány

MINIMÁLNÍ
pozná státní symboly České republiky

Návrat k demokracii•

Učivo
vysvětlí význam výrazu "sametová revoluce", uvede název
organizace, která spojovala občany v odporu proti komunistické
vládě a organizovala demonstrace po celé republice
uvede rok vzniku České republiky, právního státu, kde je státní moc
představována demokratickými orgány

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Kreativita

Mezilidské vztahy

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Návrat k demokracii•

Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi

potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci

poznali dějinné, sociální a kulturně historické aspekty života lidí v jejich

rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných souvislostech. Seznamuje žáky s vývojem společnosti a s

důležitými společenskými jevy a procesy, které se promítají do každodenního života a mají vliv na utváření

společenského klimatu. Zaměřuje se na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k

evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná demokratická

Evropa budována, včetně kolektivní obrany. Důležitou součástí vzdělávání v dané vzdělávací oblasti je prevence

rasistických, xenofobních a extrémistických postojů, výchova k toleranci a respektování lidských práv, k rovnosti

mužů a žen a výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí i k ochraně uměleckých a kulturních hodnot.

Tato vzdělávací oblast přispívá také k rozvoji finanční gramotnosti a k osvojení pravidel chování při běžných

rizikových situacích i při mimořádných událostech.

5.5  Člověk a společnost
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5.5  Člověk a společnost
Učební osnovy

Ve vzdělávací oblasti člověk a společnost se u žáků formují dovednosti a postoje důležité pro aktivní využívání

poznatků o společnosti a mezilidských vztazích v občanském životě. Žáci se učí rozpoznávat a formulovat

společenské problémy v minulosti i současnosti, zjišťovat a zpracovávat informace nutné pro jejich řešení,

nacházet řešení a vyvozovat závěry, reflektovat je a aplikovat v reálných životních situacích.

Vzdělávací oblast člověk a společnost zahrnuje vzdělávací obory Dějepis a Výchova k občanství. Ve svém

vzdělávacím obsahu navazuje přímo na vzdělávací oblast člověk a jeho svět.

Přesahy dané vzdělávací oblasti se promítají i do jiných vzdělávacích oblastí a do celého života školy a mají

přímou vazbu zejména na společenskovědní část vzdělávacího oboru Zeměpis, který je v zájmu zachování jeho

celistvosti umístěn ve vzdělávací oblasti člověk a příroda.

Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je

kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti, především ve smyslu předávání

historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily

vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. století,

kde leží kořeny většiny současných společenských jevů.

Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Podstatné je rozvíjet takové časové a

prostorové představy i empatie, které umožňují žákům lépe proniknout k pochopení historických jevů a dějů.

Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale

je kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné

budoucnosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin

místních.

Vzdělávací obor Výchova k občanství se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální

realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Otevírá cestu k realistickému

sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního

jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých životních situací. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších

společenstvích, s hospodářským životem a rozvíjí jejich orientaci ve světě financí. Přibližuje žákům úkoly

důležitých politických institucí a orgánů, včetně činností armády a ukazuje možné způsoby zapojení jednotlivců

do občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a

přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí

žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky k aktivní účasti na životě

demokratické společnosti.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že

vede žáka k:

- rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, k utváření a

upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře

- odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, k promýšlení jejich souvislostí a vzájemné podmíněnosti v

reálném a historickém čase

- hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a k jejich porovnávání s obdobnými či odlišnými jevy a

procesy v evropském a celosvětovém měřítku

- utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost

- rozlišování mýtů a skutečnosti, k rozpoznávání projevů a příčin subjektivního výběru a hodnocení faktů i ke

snaze o objektivní posouzení společenských jevů současnosti i minulosti

- vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální texty společenského a

společenskovědního charakteru

- rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních a

ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života; k poznávání a posuzování každodenních situací a

událostí ve vzájemných vazbách a širších souvislostech včetně

souvislostí mezinárodních a globálních

- úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným odlišnostem

(zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství

- uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových i mimořádných

událostech i poznávání otázek obrany státu

- získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU, NATO a ve světě, k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti

- utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického sebepoznávání a
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5.5.1  Dějepis
Učební osnovy

sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí

- orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního ( rodinného) rozpočtu s ohledem

na měnící se životní situaci

- utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, k rozpoznávání stereotypního

nahlížení na postavení muže a ženy v rodině, v zaměstnání i v politickém životě, k vnímání předsudků v nazírání

na roli žen ve společnosti

- rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním principům

demokratického soužití; ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci

- uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů, k

zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování svých práv

5.5.1  Dějepis

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

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

2 2 2 2

Charakteristika předmětu
Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je

kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti, především ve smyslu předávání

historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily

vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám

evropské civilizace.

Žáci jsou vedeni k  poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů,

ale je kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své

možné budoucnosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu

i dějin místních.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Kompetence k učení

rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, k utváření

a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře

odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, k  promýšlení jejich souvislostí a vzájemné podmíněnosti

v reálném a historickém čase

Kompetence k řešení problémů

hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a k jejich porovnávání s obdobnými či odlišnými jevy

a procesy v evropském a celosvětovém měřítku

utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost

Kompetence sociální a personální

rozlišování mýtů a skutečností, k rozpoznávání projevů a příčin subjektivního výběru a hodnocení faktů i ke

snaze o objektivní posouzení společenských jevů současnosti i minulosti

rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním principům

demokratického soužití, ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci

Kompetence komunikativní

uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů,

k zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování vlastních práv
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5.5.1  Dějepis
Učební osnovy

vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální texty společenského

a společenskovědního charakteru

rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních

a ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života, k poznávání a posuzování každodenních situací

a událostí ve vzájemných vazbách a širších souvislostech včetně souvislostí mezinárodních a globálních

úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům, k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným odlišnostem

lidí, skupin i různých společenství

Kompetence občanské

získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě, k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti

utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, k rozpoznávání stereotypního

nahlížení na postavení muže a ženy v rodině, v zaměstnání i politickém životě, k vnímání předsudků v nazírání

na roli žen ve společnosti

Kompetence pracovní

utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického sebepoznání a sebehodnocení,

k akceptování vlastní osobnosti a osobnosti druhých lidí

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

Tématické okruhy

Vztah člověka k prostředí

Průřezová témata pokrývaná předmětem

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola

Tématické okruhy

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

Tématické okruhy
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5.5.1  Dějepis
Učební osnovy

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

Tématické okruhy

Lidské vztahy

Etnický původ

Multikulturalita

Princip sociálního smíru a solidarity

6. ročník
2 týdně, P

1. Úvod do učiva dějepisu
Očekávané výstupy

žák:

uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných
poznatků,pojmenuje instituce, kde jsou shromažďovány zdroje
informací o minulosti,orientuje se na časové ose a v historické
mapě, řadí hlavní hist. epochy  v chronologickém sledu

MINIMÁLNÍ:
chápe význam dějin jako možnost poučit se z minulosti

Úvod do učiva dějepisu•

Učivo
Význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické
prameny, čas a prostor

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

Lidské vztahy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

6. ročník
Literární výchova

Zeměpis

globus a mapa
Hudební výchova

dějiny hudby
rytmický doprovod

Výtvarná výchova

Vizuální vyjadřování

přesahy z učebních bloků:

Občanská výchova

6. ročník
Domov

Český jazyk a literatura

Poučení o jazyce

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.5.1  Dějepis
Učební osnovy

6. ročník

Kritéria hodnocení
Úvod do učiva dějepisu•

2. Pravěk
Očekávané výstupy

žák:

charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a
duchovní kulturu,objasní význam zemědělství, dobytkářství a
zpracování kovů pro společnost

MINIMÁLNÍ:
rozliší základní rozdíly ve způsobu života pravěkých a současných
lidí
podle obrázků popíše pravěká zvířata, způsob jejich lovu, zbraně,
předměty denní potřeby a kultovní předměty

Člověk a společnost v pravěku•

Učivo
charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální
a duchovní kulturu,objasní význam zemědělství, dobytkářství
a zpracování kovů pro společnost ( doba kamenná, bronzová
a železná )
objasní příčiny stěhování národů
popíše život prvních obyvatel našich zemí (Keltů, Germánů, Slovanů
)

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Poznávání lidí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

6. ročník
Poučení o jazyce

Přírodopis

9. ročník
vznik a vývoj života

Hudební výchova

6. ročník
dějiny hudby

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Člověk a společnost v pravěku•

3. Starověk
Očekávané výstupy

žák:

rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem
prvních velkých zemědělských civilizací

MINIMÁLNÍ:
popíše život v době nejstarších civilizací
uvědomuje si souvislosti mezi přírodními podmínkami a vývojem
starověkých států

Starověké státy•

Učivo
rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních
velkých zemědělských civilizací
(Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína)
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5.5.1  Dějepis
Učební osnovy

6. ročník

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Multikulturalita

Lidské vztahy

Etnický původ

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

6. ročník
dějiny hudby

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Starověké státy•

4. Antika
Očekávané výstupy

žák:

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

Antika•

Učivo
demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury
a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci, zrod
křesťanství a souvislost s judaismem
(antické Řecko a Řím, střední Evropa a její styky s antickým
Středomořím)

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

Multikulturalita

Kulturní diference

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Evropa a svět nás zajímá

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

6. ročník
Literární výchova

Zeměpis

globus a mapa

přesahy z učebních bloků:

Zeměpis

8. ročník
jižní Evropa

Český jazyk a literatura

6. ročník
Literární výchova

Výtvarná výchova

Interpretace vizuálního sdělení
Výtvarné činnosti

7. ročník
Keramika

Hudební výchova

6. ročník
dějiny hudby

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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5.5.1  Dějepis
Učební osnovy

6. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Antika•

7. ročník
2 týdně, P

1. Zrod nové Evropy
Očekávané výstupy

žák:

popíše podstatnou změnu evropské situace, která zůstala v
důsledku příchodu nových etnik, christianizace a jiných států
porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a
islámské kulturní oblasti
objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu a
postavení těchto státních útvarů v evropských souvislostech
vymezí úlohu křesťanství a víry  životě středověkého člověka,
konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke
kacířství a jiným věroukám

MINIMÁLNÍ:
uvede první státní útvary na našem území
uvede základní informace z období počátků českého státu
popíše úlohu a postavení církve ve středověké společnosti

Raný středověk•

Učivo
popíše podstatnou změnu evropské situace, která zůstala v důsledku
příchodu nových etnik, christianizace a jiných států

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Multikulturalita

Princip sociálního smíru a solidarity

Lidské vztahy

Etnický původ

Kulturní diference

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Formy participace občanů v politickém životě

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Občanská společnost a škola

Občan, občanská společnost a stát

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

7. ročník
Literární výchova

Zeměpis

Amerika
Austrálie
Afrika

Hudební výchova

hudební skladatelé
gotika, renesance
tance,balet

Výtvarná výchova

Vizuální vyjadřování

přesahy z učebních bloků:

Konverzace v německém jazyce

7. ročník
SRN
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5.5.1  Dějepis
Učební osnovy

7. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Raný středověk•

2. Křesťanství a islám
Očekávané výstupy

žák:

popíše podstatnou změnu evropské situace, která zůstala v
důsledku příchodu nových etnik, christianizace a jiných států
porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a
islámské kulturní oblasti
objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu a
postavení těchto státních útvarů v evropských souvislostech
vymezí úlohu křesťanství a víry  životě středověkého člověka,
konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke
kacířství a jiným věroukám

MINIMÁLNÍ:
uvede první státní útvary na našem území
uvede základní informace z období počátků českého státu
popíše úlohu a postavení církve ve středověké společnosti

Raný středověk•

Učivo
porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské
a islámské kulturní oblasti

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

Lidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Občanská výchova

7. ročník
Společenské chování
Lidská setkání

Zeměpis

Asie
Hudební výchova

duchovní a světská hudba

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Raný středověk•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.5.1  Dějepis
Učební osnovy

7. ročník

3. Velká Morava
Očekávané výstupy

žák:

popíše podstatnou změnu evropské situace, která zůstala v
důsledku příchodu nových etnik, christianizace a jiných států
porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a
islámské kulturní oblasti
objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu a
postavení těchto státních útvarů v evropských souvislostech
vymezí úlohu křesťanství a víry  životě středověkého člověka,
konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke
kacířství a jiným věroukám

MINIMÁLNÍ:
uvede první státní útvary na našem území
uvede základní informace z období počátků českého státu
popíše úlohu a postavení církve ve středověké společnosti

Raný středověk•

Učivo
objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu
a postavení těchto státních útvarů v evropských souvislostech
vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka,
konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství
k pohanství
rozezná prvky románského umění

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

Lidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

7. ročník
Literární výchova

Výtvarná výchova

Vizuální vyjadřování

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

7. ročník
Interpretace vizuálního sdělení

Zeměpis

6. ročník
Česká republika

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Raný středověk•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.5.1  Dějepis
Učební osnovy

7. ročník

4. Počátky českého státu
Očekávané výstupy

žák:

popíše podstatnou změnu evropské situace, která zůstala v
důsledku příchodu nových etnik, christianizace a jiných států
porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a
islámské kulturní oblasti
objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu a
postavení těchto státních útvarů v evropských souvislostech
vymezí úlohu křesťanství a víry  životě středověkého člověka,
konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke
kacířství a jiným věroukám

MINIMÁLNÍ:
uvede první státní útvary na našem území
uvede základní informace z období počátků českého státu
popíše úlohu a postavení církve ve středověké společnosti

Raný středověk•

Žák ovládá základní historická data o Přemyslovcích,
Lucemburcích a Uherském státu.
Orientuje se v termínech křesťanství, papežství a císařství.
Umí vysvětlit důvody křížových výprav a husitství.
Popíše život ve středověkých městech, pozná prvky románské a
gotické architektury.
Dokáže vystihnout význam objevných plaveb.

MINIMÁLNÍ:
rozeznává období rozkvětu českého státu v době přemyslovské a
lucemburské
charakterizuje příčiny, průběh a důsledky husitského hnutí
uvede nejvýraznější osobnosti přemyslovského a lucemburského
státu
popíše důsledky objevných cest a poznávání nových civilizací pro
Evropu
uvede zásadní historické události v naší zemi v daném období

Vrcholný a pozdní středověk•

Učivo
objasní vnitřní vývoj českého státu a jeho postavení v evropských
souvislostech za vlády Přemyslovců, Lucemburků, Jiřího z Poděbrad
a Jagellonců
rozezná prvky gotického umění

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

Etnický původ

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

7. ročník
Literární výchova

Zeměpis

Amerika
Hudební výchova

hudební skladatelé
hudební formy
gotika, renesance

Výtvarná výchova

Vizuální vyjadřování

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

7. ročník
Komunikační a slohová výchova
Slovní zásoba

Výtvarná výchova

Interpretace vizuálního sdělení
Vizuální vyjadřování

Zeměpis

6. ročník
Česká republika

Hudební výchova

7. ročník
gotika, renesance

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.5.1  Dějepis
Učební osnovy

7. ročník

Kritéria hodnocení
Raný středověk•
Vrcholný a pozdní středověk•

5. Husitské války
Očekávané výstupy

žák:

Žák ovládá základní historická data o Přemyslovcích,
Lucemburcích a Uherském státu.
Orientuje se v termínech křesťanství, papežství a císařství.
Umí vysvětlit důvody křížových výprav a husitství.
Popíše život ve středověkých městech, pozná prvky románské a
gotické architektury.
Dokáže vystihnout význam objevných plaveb.

MINIMÁLNÍ:
rozeznává období rozkvětu českého státu v době přemyslovské a
lucemburské
charakterizuje příčiny, průběh a důsledky husitského hnutí
uvede nejvýraznější osobnosti přemyslovského a lucemburského
státu
popíše důsledky objevných cest a poznávání nových civilizací pro
Evropu
uvede zásadní historické události v naší zemi v daném období

Vrcholný a pozdní středověk•

Učivo
vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka,
konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke
kacířství a jiným věroukám

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

Etnický původ

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Mezilidské vztahy

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Kreativita

Poznávání lidí

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

7. ročník
Literární výchova

Hudební výchova

hudební skladatelé
hudební formy
gotika, renesance
tance,balet
duchovní a světská hudba
instrumentální hudba
hudební nástroje
polyfonie

Výtvarná výchova

Vizuální vyjadřování

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

7. ročník
Literární výchova

Hudební výchova

gotika, renesance

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Vrcholný a pozdní středověk•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.5.1  Dějepis
Učební osnovy

7. ročník

6. Objevné cesty
Očekávané výstupy

žák:

rozpozná základní znaky renesanční architektury, dokáže vysvětlit
pojem typ renesančního člověka, uvede základní představitele
umění

Renesance a humanismus•

Učivo
uvede kladné a záporné stránky objevných plaveb

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

Etnický původ

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Mezilidské vztahy

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

7. ročník
Literární výchova

Zeměpis

Amerika
Austrálie
Afrika

Hudební výchova

hudební skladatelé
hudební formy

Výtvarná výchova

Vizuální vyjadřování

přesahy z učebních bloků:

Zeměpis

8. ročník
západní Evropa

7. ročník
Antarktida
Amerika
Austrálie

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Renesance a humanismus•

7. Renesance a humanissmus
Očekávané výstupy

žák:

rozpozná základní znaky renesanční architektury, dokáže vysvětlit
pojem typ renesančního člověka, uvede základní představitele
umění

Renesance a humanismus•

Učivo
rozpozná základní znaky renesanční architektury, dokáže vysvětlit
pojem typ renesančního člověka, uvede základní představitele
umění
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.5.1  Dějepis
Učební osnovy

7. ročník

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

Kulturní diference

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

7. ročník
Literární výchova

Zeměpis

Asie
Austrálie
Afrika

Hudební výchova

hudební skladatelé
gotika, renesance

přesahy z učebních bloků:

Občanská výchova

7. ročník
Kulturní život

Zeměpis

8. ročník
jižní Evropa

Český jazyk a literatura

7. ročník
Literární výchova

Výtvarná výchova

Interpretace vizuálního sdělení
Vizuální vyjadřování

Hudební výchova

hudební skladatelé
gotika, renesance

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Renesance a humanismus•

8. ročník
2 týdně, P
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.5.1  Dějepis
Učební osnovy

8. ročník

1. Habsburkové na českém trůnu
Očekávané výstupy

žák:

objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené
do řady mocenských a náboženských center a jeho postavení
uvnitř habsburské monarchie
objasní příčiny  vzniku třicetileté války a posoudí její důsledky

Raný novověk•

na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus,
konstituční monarchii, parlamentarismus

Osvícenství•

rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede
jejich představitele a příklady významných kulturních památek

Barokní kultura•

porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v
souvislosti s národními hnutími vybraných evropských národů
charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních skupin,
uvede požadavky formulované ve vybraných evropských
revolucích
na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy

MINIMÁLNÍ:
pojmenuje nejvýraznější osobnosti českých dějin v novověku

Revoluce 1848-1849•

Učivo
objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené do
řady mocenských a náboženských center a jeho postavení uvnitř
habsburské monarchie
objasní příčiny vzniku třicetileté války a posoudí její důsledky

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

8. ročník
Literární výchova

Chemie

prvky, sloučeniny
vlastnosti látek

Hudební výchova

hudební skladatelé
hudební žánry

Výtvarná výchova

Rozvíjení smyslového vnímání

přesahy z učebních bloků:

Chemie

8. ročník
prvky, sloučeniny
směsi
vlastnosti látek

Zeměpis

střední Evropa
Regionální výchova

Smiřice za vlády Habsburků

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Raný novověk•
Osvícenství•
Barokní kultura•
Revoluce 1848-1849•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.5.1  Dějepis
Učební osnovy

8. ročník

2. Osvícenství
Očekávané výstupy

žák:

na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus,
konstituční monarchii, parlamentarismus

Osvícenství•

Učivo
na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus,
konstituční monarchii, parlamentarismus

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

Kulturní diference

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Evropa a svět nás zajímá

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kreativita

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

8. ročník
Literární výchova

Hudební výchova

hudební skladatelé
hudební žánry
artificiální a nonartificiální hudba

Výtvarná výchova

Rozvíjení smyslového vnímání

přesahy z učebních bloků:

Šití

8. ročník
Oděvnictví

Český jazyk a literatura

Komunikační a slohová výchova

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Osvícenství•

3. Baroko
Očekávané výstupy

žák:

rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede
jejich představitele a příklady významných kulturních památek

Barokní kultura•

Učivo
rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede jejich
představitele a příklady významných kulturních památek

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

8. ročník
Literární výchova

Hudební výchova

hudební skladatelé
hudební žánry
opera, arie recitativ

Výtvarná výchova

Rozvíjení smyslového vnímání

přesahy z učebních bloků:

Šití

8. ročník
Oděvnictví

Český jazyk a literatura

Literární výchova
Výtvarná výchova

Interpretace díla
Regionální výchova

Kaple Zjevení Páně
Hudební výchova

artificiální a nonartificiální hudba
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.5.1  Dějepis
Učební osnovy

8. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Barokní kultura•

4. Napoleonská doba
Očekávané výstupy

žák:

objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a
napoleonských válek na jedné straně a rozbitím starých
společenských struktur v Evropě na straně druhé

napoleonské období•

Učivo
vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny
ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují modernizaci
společnosti
objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce
a napoleonských válek na jedné straně a rozbitím starých
společenských struktur v Evropě na straně druhé

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

8. ročník
Literární výchova

Hudební výchova

hudební skladatelé
hudební žánry

Výtvarná výchova

Rozvíjení smyslového vnímání

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

8. ročník
Interpretace díla

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
napoleonské období•
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5.5.1  Dějepis
Učební osnovy

8. ročník

5. Revoluce 1848-1849
Očekávané výstupy

žák:

porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v
souvislosti s národními hnutími vybraných evropských národů
charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních skupin,
uvede požadavky formulované ve vybraných evropských
revolucích
na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy

MINIMÁLNÍ:
pojmenuje nejvýraznější osobnosti českých dějin v novověku

Revoluce 1848-1849•

Učivo
charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních skupin,
uvede požadavky formulované ve vybraných evropských revolucích
na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

8. ročník
Literární výchova

Hudební výchova

hudební skladatelé
hudební žánry

Výtvarná výchova

Rozvíjení smyslového vnímání

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Revoluce 1848-1849•

6. Imperiální doba
Očekávané výstupy

žák:

vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení
nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a světa včetně
důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla, charakterizuje
soupeření mezi velmocemi a vymezí význam kolonií

MINIMÁLNÍ:
rozlišuje rozdíly ve způsobu života společnosti jednotlivých
historických etap
uvede základní historické události v naší zemi v 19. století
vyjmenuje nejvýznamnější osobnosti českých dějin 19. století

Imperiální doba•

Učivo
vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti
vývoje jednotlivých částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým
tato nerovnoměrnost vedla, charakterizuje soupeření mezi
velmocemi a vymezí význam kolonií
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.5.1  Dějepis
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

8. ročník
Literární výchova

Hudební výchova

hudební skladatelé
hudební žánry
hudební nástroje
zpěv spirituálu, synkopy

Výtvarná výchova

Rozvíjení smyslového vnímání

přesahy z učebních bloků:

Šití

8. ročník
Oděvnictví

Zeměpis

9. ročník
politická mapa dnešního světa

8. ročník
střední Evropa
západní Evropa

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Imperiální doba•

7. 1. světová válka
Očekávané výstupy

žák:

demonstruje na příkladech zneužití techniky ve světových válkách
a jeho důsledky

MINIMÁLNÍ:
uvede příčiny a politické, sociální a kulturní důsledky 1. světové
války

1. světová válka•

Učivo
objasní příčiny vzniku 1. světové války, její politické, sociální
a kulturní důsledky, demonstruje na příkladech zneužití techniky ve
světových válkách a jeho důsledky

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

8. ročník
Literární výchova

Chemie

prvky, sloučeniny
mimořádné události

9. ročník
deriváty uhlovodíků

Hudební výchova

8. ročník
hudební skladatelé
hudební žánry
zpěv spirituálu, synkopy

Výtvarná výchova

Rozvíjení smyslového vnímání

přesahy z učebních bloků:

Chemie

9. ročník
deriváty uhlovodíků

Zeměpis

8. ročník
střední Evropa
západní Evropa
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.5.1  Dějepis
Učební osnovy

8. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
1. světová válka•

9. ročník
2 týdně, P

1. Vznik Československa
Očekávané výstupy

žák:

zhodnotí dopad první světové války, zneužití techniky ve válce,
důsledky technického rozvoje a hospodářského vývoje v Evropě

MINIMÁLNÍ:
uvede příčiny a politické, sociální a kulturní důsledky 1. světové
války
uvede základní informace o vzniku samostatného Československa

Vznik Československa•

Učivo
zhodnotí dopad první světové války, zneužití techniky ve válce,
důsledky technického rozvoje
objasní příčiny rozpadu Rakousko-Uherska a vzniku
Československa a jeho hospodářsko - politický vývoj, sociální
a národnostní problémy

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Formy participace občanů v politickém životě

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Občanská společnost a škola

Občan, občanská společnost a stát

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

9. ročník
Literární výchova

Zeměpis

lidé na Zemi
Hudební výchova

hudební žánry
poslech
Osvobozené divadlo

přesahy z učebních bloků:

Občanská výchova

9. ročník
Právní řád ČR

Zeměpis

6. ročník
Česká republika

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.5.1  Dějepis
Učební osnovy

9. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Vznik Československa•

2. Poválečné uspořádání světa
Očekávané výstupy

žák:

zhodnotí dopad první světové války, zneužití techniky ve válce,
důsledky technického rozvoje a hospodářského vývoje v Evropě

MINIMÁLNÍ:
uvede příčiny a politické, sociální a kulturní důsledky 1. světové
války
uvede základní informace o vzniku samostatného Československa

Vznik Československa•

porovná klady a nedostatky dem. systémů,objasní  příčiny vzniku
a charakter totalitních systémů (vliv na ekonomiku a politiku zemí)

Počátky totalitních režimů•

Učivo
porovná klady a nedostatky dem. systémů, objasní příčiny vzniku
a charakter totalitních systémů (vliv na ekonomiku a politiku zemí),
rozpínavost Německa, vznik komunismu,  fašismu a nacismu - jeho
důsledky pro Československo a svět

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Občan, občanská společnost a stát

Formy participace občanů v politickém životě

Občanská společnost a škola

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

9. ročník
Literární výchova

Zeměpis

politická mapa dnešního světa
lidé na Zemi

Hudební výchova

hudební žánry
poslech

Výtvarná výchova

Vnímání a interpretace

přesahy z učebních bloků:

Další cizí jazyk

9. ročník
tematické okruhy

Občanská výchova

Evropská integrace
Právní řád ČR

Zeměpis

politická mapa dnešního světa
8. ročník

východní Evropa
jihovýchodníEvropa
střední Evropa
západní Evropa

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Vznik Československa•
Počátky totalitních režimů•
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5.5.1  Dějepis
Učební osnovy

9. ročník

3. 2. světová válka
Očekávané výstupy

žák:

porovná klady a nedostatky dem. systémů,objasní  příčiny vzniku
a charakter totalitních systémů (vliv na ekonomiku a politiku zemí)

Počátky totalitních režimů•

umí vysvětlit pojmy holocaust, antisemitismus, rasismus, porovná
klady a nedostatky dem. systémů,objasní  příčiny vzniku a
charakter totalitních systémů (vliv na ekonomiku a politiku zemí)

MINIMÁLNÍ:
popíše průběh a důsledky 2. světové války a politický a
hospodářský vývoj v poválečné Evropě

2. světová válka•

Učivo
na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost
z hlediska lidských práv
zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech
a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí
popíše důležité mezníky 2.světové války a zhodnotí její
charakteristické rysy

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

9. ročník
Literární výchova

Chemie

8. ročník
prvky, sloučeniny
mimořádné události

9. ročník
deriváty uhlovodíků

Zeměpis

politická mapa dnešního světa
lidé na Zemi

Hudební výchova

hudební žánry
poslech
Osvobozené divadlo

Výtvarná výchova

Vnímání a interpretace

přesahy z učebních bloků:

Chemie

9. ročník
deriváty uhlovodíků

Další cizí jazyk

tematické okruhy
Zeměpis

8. ročník
východní Evropa
střední Evropa
západní Evropa

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Počátky totalitních režimů•
2. světová válka•
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5.5.2  Občanská výchova
Učební osnovy

9. ročník

4. Evropa a svět po roce 1945
Očekávané výstupy

žák:

vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa, uvede
příklady střetávání obou bloků , vysvětlí a na příkladech doloží
mocenské a politické důvody euroatlantické hospodářské a
vojenské spolupráce, posoudí postavení rozvojových zemí,
prokáže základní orientaci v problémech současného světa

MINIMÁLNÍ:
chápe význam událostí v roce 1989 a vítězství demokracie v naší
vlasti

Evropa a svět po roce 1945•

Učivo
vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa, uvede příklady
střetávání obou bloků , vysvětlí a na příkladech doloží mocenské
a politické důvody euroatlantické hospodářské a vojenské
spolupráce, posoudí postavení rozvojových zemí, prokáže základní
orientaci v problémech současného světa , studená válka, rozdělení
světa do vojenských bloků reprezentovaných supervelmocemi,
politické, hospodářské, sociální a ideologické soupeření, vnitřní
situace v zemích východního bloku, vývoj Československa od roku
1945 do roku 1989, vznik České republiky, rozpad koloniálního
systému, mimoevropský svět, problémy současnosti, věda, technika
a vzdělání jako faktory vývoje, sport a zábava

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Multikulturalita

Lidské vztahy

Etnický původ

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Občan, občanská společnost a stát

Formy participace občanů v politickém životě

Občanská společnost a škola

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

9. ročník
Literární výchova

Přírodopis

významní vědci
Zeměpis

politická mapa dnešního světa
lidé na Zemi
kartografie a topografie

Hudební výchova

hudební žánry
poslech

Výtvarná výchova

Vnímání a interpretace

přesahy z učebních bloků:

Další cizí jazyk

9. ročník
tematické okruhy

Zeměpis

politická mapa dnešního světa
8. ročník

východní Evropa
jihovýchodníEvropa
střední Evropa
západní Evropa

Český jazyk a literatura

9. ročník
Literární výchova

Výtvarná výchova

Vnímání a interpretace
Přírodopis

významní vědci

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Evropa a svět po roce 1945•

5.5.2  Občanská výchova

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník
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5.5.2  Občanská výchova
Učební osnovy

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

1+1 1 1 2

Charakteristika předmětu
Vzdělávací obor Výchova k občanství se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální

realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Otevírá cestu k realistickému

sebepoznání a poznávání osobností druhých lidí a k pochopení vlastního jednání ai jednání druhých lidí

v kontextu různých životních situací. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích,

s hospodářským životem, činností důležitých politických institucí a orgánů a s možnými způsoby zapojení

jednotlivců do občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského

soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jeich důsledky. Rozvíjí občanské a právní

vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost.

Výchova k občanství se zaměřuje na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí sounáležitosti

k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná demokratická

Evropa budována. Výchova k občanství vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní

zapojení do života demokratické společnosti.

Důležitou součástí vzdělávání v daném vzdělávacím oboru je prevence rasistických, xenofobních

a extrémistických postojů, výchova k toleranci a respektování lidských práv, k rovnosti mužů a žen a výchova

k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí i k ochraně uměleckých a kulturních hodnot.

Do oboru Výchova k občanství je v 6.,8. A 9. ročníku zařazen i obor Výchova ke zdraví.

V rámci oboru Výchova ke zdraví žák vysvětlí přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním

zdravím,dovede posoudit odpovědnost za vlastní zdraví i zdraví druhých, dává do souvislostí složení stravy

a způsob stravování s rozvojem civilizačních chorob, dává do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika

spojená se zneužíváním návykových látek, vyhodnotí možný manipulativní vliv vrstevníků, médií a sekt.

Projevuje odpovědné chování v situacích ohrožujících zdraví a při mimořádných událostech. V případě potřeby

poskytne adekvátní první pomoc.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Kompetence k učení

Žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systemizace je efektivně využívá

v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě.

Žák operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků

poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na společenské jevy.

Kompetence k řešení problémů

Žák vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí

o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního

úsudku a zkušeností.

Žák kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen se obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí

a výsledky svých činů zhodnotí.

Kompetence komunikativní

Žák naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse,

obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje.

Žák rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných

informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji

a k aktivnímu zapojení se do společenského dění.

Žák využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití

a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi.

Kompetence sociální a personální

Žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na

základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce.
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5.5.2  Občanská výchova
Učební osnovy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Tématické okruhy

Vztah člověka k prostředí

Průřezová témata pokrývaná předmětem

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Tématické okruhy

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

Vnímání autora mediálních sdělení

Fungování a vliv médií ve společnosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola

Tématické okruhy

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

Tématické okruhy

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

Tématické okruhy

Lidské vztahy

Etnický původ

Multikulturalita

Princip sociálního smíru a solidarity
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5.5.2  Občanská výchova
Učební osnovy

6. ročník

6. ročník
1+1 týdně, P

1. Domov
Očekávané výstupy

žák:

objasní pojem domov v úzkém i širším pojetí (rodina
=domov=vlast)
vysvětlí vznik a vývoj rodiny, vztahy v rodině
rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných
příslušníků a vztahy mezi nimi

MINIMÁLNÍ:
stručně popíše sociální, právní a ekonomické otázky rodinného
života a rozlišuje postavení a role rodinných příslušníků

Domov a rodina•

Učivo
Domov, rodina, příbuzenské vztahy.

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Princip sociálního smíru a solidarity

Etnický původ

Multikulturalita

Kulturní diference

Lidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

6. ročník
Literární výchova

Dějepis

Úvod do učiva dějepisu
Praktické činnosti

Rostliny a jejich využití

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

6. ročník
Sloh, komunikace
Pravopis

Anglický jazyk

rodinný život
Hudební výchova

hymna ČR

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Domov a rodina•
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5.5.2  Občanská výchova
Učební osnovy

6. ročník

2. Návykové látky
Očekávané výstupy

žák:

rozpoznává situace ohrožující jeho bezpečnost
zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi
lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat
lidem v nouzi a v situaci ohrožení
uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých
životních situacích,případné konflikty či neshody s druhými lidmi
řeší nenásilným způsobem

MINIMÁLNÍ:
uplatňuje osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně
patologickými jevy
zaujímá odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí
svěří se se zdravotním problémem

Osobní bezpečí, návykové látky•

Učivo
osobní bezpečí, návykové látky, pomoc ostatním

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Psychohygiena

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

6. ročník
Literární výchova

Přírodopis

rostliny a prostředí
Praktické činnosti

Rostliny a jejich využití

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Osobní bezpečí, návykové látky•

3. Naše škola
Očekávané výstupy

žák:

objasní způsob života ve škole, práva a povinnosti žáků
zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování, aktivně proti němu
vystupuje
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich
přednostem i nedostatkům

Naše škola•

Učivo
Naše škola, způsob života ve škole, práva a povinnosti žáků,
tolerance k odlišnostem.
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5.5.2  Občanská výchova
Učební osnovy

6. ročník

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Princip sociálního smíru a solidarity

Etnický původ

Multikulturalita

Kulturní diference

Lidské vztahy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mezilidské vztahy

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

6. ročník
Literární výchova

Informatika

informace a duševní vlastnictví
Zeměpis

Česká republika

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk

6. ročník
moje třída

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Naše škola•

4. Kraj
Očekávané výstupy

žák:

rozpozná důležité instituce, zná významné rodáky
posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení
konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole,
v obci
posoudí významné památky v kraji, význam kraje v cestovním
ruchu, zná tradice kraje

Obec,region,kraj•

Učivo
Obec, region, kraj.
Instituce, rodáci, památky v kraji, cestovní ruch, tradice.

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Vnímání autora mediálních sdělení

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občan, občanská společnost a stát

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Občanská společnost a škola

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
regiony ČR
Česká republika

přesahy z učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
regiony ČR

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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5.5.2  Občanská výchova
Učební osnovy

6. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Obec,region,kraj•

5. Vlast
Očekávané výstupy

žák:

zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z
vlastních cest a porovná způsob života v naší vlasti a v jiných
zemích
objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich
používání
odlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu
rozlišuje státní a náboženské svátky, významné dny, zná slavné
předky, objasní, čím se naše republika proslavila

MINIMÁLNÍ:
uvede symboly našeho státu a zná způsoby jejich užívání

Naše vlast•

Učivo
Způsob života v naší vlasti, státní symboly, státní a náboženské
svátky, slavní předkové, čím se republika proslavila.
Vlastenectvíxnacionalismus.

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Princip sociálního smíru a solidarity

Etnický původ

Multikulturalita

Kulturní diference

Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Formy participace občanů v politickém životě

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Občanská společnost a škola

Občan, občanská společnost a stát

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

6. ročník
Literární výchova

Zeměpis

Česká republika

přesahy z učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
regiony ČR

Hudební výchova

hymna ČR

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Naše vlast•
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5.5.2  Občanská výchova
Učební osnovy

6. ročník

6. Evropa
Očekávané výstupy

žák:

objasní zdroje evropské civilizace, vztahy ČR a evropských zemí,
pojmenuje sousedy a evropské krajiny, rozumí životu dětí v jiných
zemích, objasní na příkladech lidovou slovesnost a zvyky a tradice
národů Evropy
zhodnotí význam evropské integrace, co Evropu spojuje a co ji
rozděluje

Jsme Evropané•

Učivo
Zdroje evrop. civilizace, vztahy ČR se sousedy, evropská integrace,
zvyky a tradice národů Evropy.

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Multikulturalita

Lidské vztahy

Etnický původ

Kulturní diference

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

6. ročník
Literární výchova

Zeměpis

globus a mapa
planeta Země

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk

6. ročník
tradice sousedních zemí

Zeměpis

9. ročník
lidé na Zemi

8. ročník
Evropa

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Jsme Evropané•

7. Osobní rozvoj
Očekávané výstupy

žák:

cvičí svoje osobní dovednosti, reguluje vlastní jednání, je schopen
sebeovládání, stanovuje si osobní cíle a kroky k jejich dosažení
odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností

MINIMÁLNÍ:
formuluje své nejbližší plány
chápe význam vzdělávání v kontextu s profesním uplatněním
 rozpoznává hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a je ohleduplný
ke starým, nemocným a postiženým spoluobčanům

Osobní rozvoj•

Učivo
Dovednosti, vlastní jednání, sebeovládání, osobní cíle.
Potřeba různých povolání.
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5.5.2  Občanská výchova
Učební osnovy

6. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

Kooperace a kompetice

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Psychohygiena

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

6. ročník
Literární výchova
Sloh, komunikace

Tělesná výchova

Význam pohybu

přesahy z učebních bloků:

Přírodopis

8. ročník
výchova ke zdraví

Anglický jazyk

6. ročník
Představ sebe

Tělesná výchova

Pohybové hry
Prevence
Zdravotníorientace

Český jazyk a literatura

Sloh, komunikace
Anglický jazyk

konverzační dovednosti

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Osobní rozvoj•
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5.5.2  Občanská výchova
Učební osnovy

6. ročník

8. Zdraví
Očekávané výstupy

žák:

zhodností pojem hygiena v obecném smyslu i ve smyslu duševní
hygiena
nachází dobrý vztah k sobě samému
organizuje vlastní čas
zvládá stresové situace
ovládá hledání pomoci při potížích
vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním
a sociálním zdravím, vysvětlí vztah mezi uspokojováním
základních lidských potřeb a hodnotou zdraví
dovede posoudit různé způsoby chování lidí z hlediska
odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich
osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví
vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v
kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí
dává do souvislosti složení stravy a způsob stravování s rozvojem
civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé
stravovací návyky
uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a
jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými
chorobami, svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby
vyhledá odbornou pomoc
uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a
jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými
chorobami, svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby
vyhledá odbornou pomoc
samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a
sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a
předcházení stresovým situacím

MINIMÁLNÍ:
chápe význam dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny
uvědomuje si základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě
se zdravím
projevuje zdravé sebevědomí a preferuje ve styku s vrstevníky
pozitivní životní cíle, hodnoty a zájmy
respektuje zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých
možností usiluje o aktivní podporu zdraví
dodržuje správné stravovací návyky a v rámci svých možností
uplatňuje zásady správné výživy a zdravého stravování
uplatňuje způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s
vrstevníky, při komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a
krizových situacích a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc;
ví o centrech odborné pomoci, vyhledá a použije jejich telefonní
čísla

Hygiena, psychohygiena, Zdraví•

Učivo
Hygiena, psychohygiena. Organizace času. Zvládání stresových
situací. Tělesné, duševní a sociální zdraví. Aktivní podpora zdraví.
Způsob stravování a rozvoj cililizačních nemocí. Pitný režim. poruchy
příjmu potravy. Podpora zdravého životního stylu. Programy podpory
zdraví.
Denní režim - zásady osobní, intimní a duševní hygieny, vyváženost
pracovních a odpočinkových aktivit, pohybový režim
Předcházení stresovým situacím.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kreativita

Poznávání lidí

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis

6. ročník
ochrana životního prostředí

Tělesná výchova

Zdravotníorientace
Význam pohybu

přesahy z učebních bloků:

Přírodopis

8. ročník
výchova ke zdraví

Tělesná výchova

6. ročník
Pohybové hry
Prevence
Zdravotníorientace
Význam pohybu

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.5.2  Občanská výchova
Učební osnovy

6. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Hygiena, psychohygiena, Zdraví•

7. ročník
1 týdně, P

1. Kulturní život
Očekávané výstupy

žák:

zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce,
které ho zajímají
kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k
působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory

Kulturní život•

Učivo
kulturních instituce, akce, které žáka zajímají
mediální informac,j postoj k působení propagandy a reklamy na
veřejné mínění a chování lidí
kulturní zvláštnosti , odlišné názory

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Fungování a vliv médií ve společnosti

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Vnímání autora mediálních sdělení

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Multikulturalita

Princip sociálního smíru a solidarity

Lidské vztahy

Etnický původ

Kulturní diference

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

7. ročník
Literární výchova

Dějepis

Renesance a humanissmus
Výtvarná výchova

Interpretace vizuálního sdělení

přesahy z učebních bloků:

Další cizí jazyk

7. ročník
tematické okruhy
slovní zásoba

Anglický jazyk

zájmová činnost
Konverzace v anglickém jazyce

časopis
rodina

Český jazyk a literatura

Komunikační a slohová výchova
Věta a souvětí

Anglický jazyk

společenské chování

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Kulturní život•
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5.5.2  Občanská výchova
Učební osnovy

7. ročník

2. Lidská setkání
Očekávané výstupy

žák:

objasní potřebu tolerance ve společnosti
respektuje zájmy, způsoby chování a myšlení lidí
zaujímá tolerantní postoje k menšinám

Lidská setkání•

Učivo
tolerance ve společnosti
zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, tolerantní postoje
k menšinám
utváření vědomí vlastní identity
zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností pro
řešení problémů v mezilidských vztazích, pomáhající a prosociální
chování
dopad vlastního jednání a chování

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občan, občanská společnost a stát

Občanská společnost a škola

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

7. ročník
Literární výchova
Komunikační a slohová výchova

Cvičení z českého jazyka

Interpretace a práce s textem
Dějepis

Křesťanství a islám

přesahy z učebních bloků:

Další cizí jazyk

7. ročník
tematické okruhy
slovní zásoba

Anglický jazyk

poděkování
Konverzace v anglickém jazyce

poděkování
rodina

Český jazyk a literatura

Komunikační a slohová výchova
Anglický jazyk

společenské chování

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Lidská setkání•
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5.5.2  Občanská výchova
Učební osnovy

7. ročník

3. Vztahy mezi lidmi
Očekávané výstupy

žák:

rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické
projevy v chování lidí
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti
vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi,
vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a
dívkami, v rodině, v obci (ve městě)
respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje a
kultivovaně se chová
k opačnému pohlaví
respektuje význam sexuality, chápe význam zdrženlivosti v
dospívání a zodpovědného sexuálního chování
rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních
činnostech své názory, popř. připustí svůj omyl, dohodne se na
společném postupu a řešení se spolužáky
zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi
lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat
lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu

MINIMÁLNÍ:
respektuje mravní principy a pravidla společenského soužití
uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých
životních situacích a rozlišuje projevy nepřiměřeného chování a
porušování společenských norem
 je seznámen s nebezpečím rasismu a xenofobie
přistupuje kriticky k projevům vandalismu
respektuje kulturní zvláštnosti, názory a zájmy minoritních skupin
ve společnosti
rozpoznává hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a je ohleduplný
ke starým, nemocným a postiženým spoluobčanům
uvědomuje si význam sociální péče o potřebné občany
 uplatňuje způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s
vrstevníky, při komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a
krizových situacích a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc;
ví o centrech odborné pomoci, vyhledá a použije jejich telefonní
čísla

Vztahy mezi lidmi•

Učivo
netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování
lidí, aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti
základní vztahy mezi lidmi, pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci
a dívkami, v rodině, v obci (ve městě)
základní rozdíly mezi jednotlivci, obhajoba názorů při konkrétních
činnostech, kooperace se spolužáky

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Multikulturalita

Princip sociálního smíru a solidarity

Lidské vztahy

Etnický původ

Kulturní diference

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kreativita

Poznávání lidí

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

7. ročník
Literární výchova
Komunikační a slohová výchova

přesahy z učebních bloků:

Další cizí jazyk

7. ročník
tematické okruhy
slovní zásoba

Přírodopis

8. ročník
výchova ke zdraví

Anglický jazyk

7. ročník
rodina
zájmová činnost
poděkování

Konverzace v anglickém jazyce

rodina
Český jazyk a literatura

Literární výchova
Slovní zásoba

Anglický jazyk

společenské chování

Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové
SMILE verze 3.2.0 504



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.5.2  Občanská výchova
Učební osnovy

7. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Vztahy mezi lidmi•

 505
Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové

SMILE verze 3.2.0



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.5.2  Občanská výchova
Učební osnovy

7. ročník

4. Zásady lidského soužití
Očekávané výstupy

žák:

rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické
projevy v chování lidí
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti
vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi,
vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a
dívkami, v rodině, v obci (ve městě)
respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje a
kultivovaně se chová
k opačnému pohlaví
respektuje význam sexuality, chápe význam zdrženlivosti v
dospívání a zodpovědného sexuálního chování
rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních
činnostech své názory, popř. připustí svůj omyl, dohodne se na
společném postupu a řešení se spolužáky
zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi
lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat
lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu

MINIMÁLNÍ:
respektuje mravní principy a pravidla společenského soužití
uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých
životních situacích a rozlišuje projevy nepřiměřeného chování a
porušování společenských norem
 je seznámen s nebezpečím rasismu a xenofobie
přistupuje kriticky k projevům vandalismu
respektuje kulturní zvláštnosti, názory a zájmy minoritních skupin
ve společnosti
rozpoznává hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a je ohleduplný
ke starým, nemocným a postiženým spoluobčanům
uvědomuje si význam sociální péče o potřebné občany
 uplatňuje způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s
vrstevníky, při komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a
krizových situacích a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc;
ví o centrech odborné pomoci, vyhledá a použije jejich telefonní
čísla

Vztahy mezi lidmi•

objasní výhody spolupráce lidí
rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která už nelze tolerovat
a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy
zhodnotí pojmy morálka, svoboda
objasní pojem dělba práce
projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a
železniční dopravy, aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a
osobního bezpečí, v případě potřeby poskytne adekvátní první
pomoc
uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových
situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí

MINIMÁLNÍ:
zaujímá odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí
svěří se se zdravotním problémem

Zásady lidského soužití•

Učivo
výhody spolupráce lidí
jednání a chování, která už nelze tolerovat a která porušují základní
lidská práva nebo demokratické principy
pojmy morálka, svoboda
pojem dělba práce
rizika silniční a železniční dopravy, vztahy mezi účastníky silničního
provozu vč. zvládání agraesivity, postup v případě dopravní nehody
(tísňové volání, zajištění bezpečnosti)
klasifikace mimořádných údálostí, varovný signál a jiné způsoby
varování, základní úkoly ochrany obyvatelstva, evakuace, prevence
vzniku mimořádných událostí

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Princip sociálního smíru a solidarity

Etnický původ

Multikulturalita

Kulturní diference

Lidské vztahy

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola

Občan, občanská společnost a stát

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

7. ročník
Literární výchova
Komunikační a slohová výchova

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk

7. ročník
rodina

Konverzace v anglickém jazyce

rodina
Český jazyk a literatura

Komunikační a slohová výchova
Anglický jazyk

společenské chování
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.5.2  Občanská výchova
Učební osnovy

7. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Vztahy mezi lidmi•
Zásady lidského soužití•

5. Společenské chování
Očekávané výstupy

žák:

objasní výhody spolupráce lidí
rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která už nelze tolerovat
a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy
zhodnotí pojmy morálka, svoboda
objasní pojem dělba práce
projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a
železniční dopravy, aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a
osobního bezpečí, v případě potřeby poskytne adekvátní první
pomoc
uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových
situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí

MINIMÁLNÍ:
zaujímá odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí
svěří se se zdravotním problémem

Zásady lidského soužití•

orientuje se v základních pravidlech společenského chování
Společenské chování•

Učivo
základní pravidla společenského chování

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Fungování a vliv médií ve společnosti

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Princip sociálního smíru a solidarity

Etnický původ

Multikulturalita

Kulturní diference

Lidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk

7. ročník
společenské chování
poděkování

Český jazyk a literatura

Literární výchova
Komunikační a slohová výchova
Slovní zásoba

Cvičení z českého jazyka

Interpretace a práce s textem
Dějepis

Křesťanství a islám

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk

7. ročník
poděkování

Konverzace v anglickém jazyce

poděkování
rodina

Český jazyk a literatura

Literární výchova
Anglický jazyk

společenské chování

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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5.5.2  Občanská výchova
Učební osnovy

7. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Zásady lidského soužití•
Společenské chování•

8. ročník
1 týdně, P

1. Podobnost a odlišnost lidí
Očekávané výstupy

žák:

rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i
u druhých lidí

Podobnost a odlišnost lidí•

Učivo
podobnost a odlišnost lidí
projevy záporných charakterových vlastností u lidí

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola

Občan, občanská společnost a stát

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

Kooperace a kompetice

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Psychohygiena

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

8. ročník
Literární výchova
Komunikační a slohová výchova

Cvičení z českého jazyka

Interpretace, práce s textem
Výtvarná výchova

Interpretace díla

přesahy z učebních bloků:

Další cizí jazyk

8. ročník
tematické okruhy

Svět práce

9. ročník
možnosti vzdělávání

8. ročník
volba profesní orientace
trh práce

Zeměpis

9. ročník
lidé na Zemi

Český jazyk a literatura

8. ročník
Literární výchova

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Podobnost a odlišnost lidí•
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5.5.2  Občanská výchova
Učební osnovy

8. ročník

2. Vnitřní svět člověka
Očekávané výstupy

žák:

objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní
osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, kvalitu
života i vztahy k druhým lidem
respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a
pozitivní komunikací a kooperací přispívá k utváření dobrých
mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě)

Vnitřní svět člověka•

Učivo
poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu, možnosti
ovlivnit rozhodování, kvalitu života i vztahy k druhým lidem
pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery
pozitivní komunikace a kooperace při utváření dobrých mezilidských
vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě)
bezpečné chování a komunikace - komunikace s vrstevníky
a neznámými lidmi, bezpečný pohyb v rizikovém prostředí,
nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií,
sebeochrana a vzájemná pomoc v rizikovýchsituacích a v situacích
ohrožení

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Princip sociálního smíru a solidarity

Etnický původ

Multikulturalita

Kulturní diference

Lidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

8. ročník
Literární výchova
Komunikační a slohová výchova

Cvičení z českého jazyka

Interpretace, práce s textem
Svět práce

volba profesní orientace
trh práce

přesahy z učebních bloků:

Svět práce

9. ročník
možnosti vzdělávání

8. ročník
volba profesní orientace
trh práce

Český jazyk a literatura

Literární výchova
Výstavba textu

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Vnitřní svět člověka•

3. Láska, zamilovanost
Očekávané výstupy

žák:

rozliší pojmy zamilovanost a láska
posoudí výběr partnera pro životní cestu

Láska a zamilovanost•

Učivo
pojmy zamilovanost a láska
výběr partnera pro životní cestu

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk

8. ročník
vztahy mezi sebou
volný čas

Český jazyk a literatura

Literární výchova

přesahy z učebních bloků:

Přírodopis

8. ročník
výchova ke zdraví

Anglický jazyk

vztahy mezi sebou
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5.5.2  Občanská výchova
Učební osnovy

8. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Láska a zamilovanost•

4. Osobní rozvoj
Očekávané výstupy

žák:

posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních a
společných cílů
objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek
popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní
vlastnosti, rozvíjet osobné přednosti, překonávat osobní
nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru
vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný
manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt a uplatňuje osvojené
dovednosti v komunikační obrany proti manipulaci a agresi

MINIMÁLNÍ:
rozpoznává hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a je ohleduplný
ke starým, nemocným a postiženým spoluobčanům
uplatňuje způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s
vrstevníky, při komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a
krizových situacích a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc;
ví o centrech odborné pomoci, vyhledá a použije jejich telefonní
čísla
zaujímá odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí
svěří se se zdravotním problémem

Osobní rozvoj•

Učivo
osobní vlastností důležité pro dosahování individuálních
a společných cílů
význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek
způsoby usměrňování a kultivace charakterových a volních
vlastností,rozvoj osobních předností, překonávání osobních
nedostatků, pěstování zdravé sebedůvěry
manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt; uplatňení osvojených
dovedností v komunikační obraně proti manipulaci a agresi

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

Kooperace a kompetice

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Psychohygiena

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

8. ročník
Literární výchova
Komunikační a slohová výchova

Svět práce

volba profesní orientace
trh práce

přesahy z učebních bloků:

Konverzace v anglickém jazyce

8. ročník
popis dne
školní aktivity

Svět práce

9. ročník
možnosti vzdělávání

8. ročník
volba profesní orientace
trh práce

Český jazyk a literatura

Komunikační a slohová výchova
Jazyková výchova

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.5.2  Občanská výchova
Učební osnovy

8. ročník

Kritéria hodnocení
Osobní rozvoj•

5. Majetek, vlastnictví
Očekávané výstupy

žák:

rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví včetně duševního
vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, uvede příklady, používá
peníze v běžných situacích

objasní potřebu dodržování zásad ochrany duševního vlastnictví a
jejich znalost uplatňuje ve svém jednání

Majetek, vlastnictví•

Učivo
formy vlastnictví, příklady použití peněz v běžných situacích
dodržování zásad ochrany duševního vlastnictví a jejich znalost

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola

Občan, občanská společnost a stát

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

8. ročník
Literární výchova
Komunikační a slohová výchova
Výstavba textu

Regionální výchova

Hospodářské podnikání

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Majetek, vlastnictví•
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5.5.2  Občanská výchova
Učební osnovy

8. ročník

6. Peníze
Očekávané výstupy

žák:

dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a objasní vlastní způsoby
zacházení s penězi a se svým i svěřeným majetkem, vyhýbá se
rizikům v hospodaření s penězi
sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a
výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží
nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti
rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých
oblastí stát směřuje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků,
které ze státního rozpočtu získávají občané
sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a
výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží
nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní
princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu
domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá se rizikům
při hospodařená s penězi

MINIMÁLNÍ:
provádí jednoduché operace platebního styku
sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a
výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží
nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, vyhýbá
se rizikům při hospodaření s penězi

Peníze•

Učivo
zásady hospodárnosti, vlastní způsoby zacházení s penězi a se
svým i svěřeným majetkem, rizika v hospodaření s penězi
příjmy státu, výdaje státu, příklady dávek a příspěvků, které ze
státního rozpočtu získávají občané
hospodaření - rozpočet domácnosti, úspory, investice, úvěry,
splátkový prodej,leasing
                           rozpočet státu, typy rozpočtua jejich odlišnosti,
význam daní

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Fungování a vliv médií ve společnosti

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

8. ročník
Literární výchova

Počítačová grafika

informace a duševní vlastnictví
Zeměpis

Evropa

přesahy z učebních bloků:

Svět práce

9. ročník
podnikání

Anglický jazyk

8. ročník
volný čas

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Peníze•
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5.5.2  Občanská výchova
Učební osnovy

8. ročník

7. Výroba, obchod, služby
Očekávané výstupy

žák:

rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede
příklady jejich součinnosti
vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí

Výroba, obchod, služby•

Učivo
úloha výroby, obchodu a služeb, příklady jejich součinnosti
funkce bank a bankovní služby - aktivní a pasivní operace, úročení,
pojištění, produkty finančního trhu pro investování a získávání
prostředků

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občan, občanská společnost a stát

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

8. ročník
Evropa

Svět práce

volba profesní orientace
trh práce

Šití

Šicí stroj
Ruční práce
Oděvnictví

přesahy z učebních bloků:

Šití

8. ročník
Šicí stroj
Ruční práce

Svět práce

9. ročník
podnikání
zaměstnání

8. ročník
trh práce

Regionální výchova

Současnost města
Anglický jazyk

volný čas

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Výroba, obchod, služby•

8. Principy tržního hospodářství
Očekávané výstupy

žák:

na příkladech chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu
fungování trhu

principy tržního hospodářství•

Učivo
chování kupujících a prodávajících, podstata fungování trhu
nabídka a poptávka
tvorba ceny, inflace
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5.5.2  Občanská výchova
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Fungování a vliv médií ve společnosti

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Mezilidské vztahy

Komunikace

Seberegulace a sebeorganizace

Poznávání lidí

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

8. ročník
Komunikační a slohová výchova
Výstavba textu

Svět práce

volba profesní orientace
trh práce

přesahy z učebních bloků:

Svět práce

9. ročník
podnikání

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
principy tržního hospodářství•

9. ročník
2 týdně, P
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5.5.2  Občanská výchova
Učební osnovy

9. ročník

1. Právní základy státu
Očekávané výstupy

žák:

rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovnává
jejich znaky
rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i
jejich orgánů a institucí,
rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce,
symboly našeho státu a jejich význam
rozumí povinnostem občana při zajišťování obrany státu

MINIMÁLNÍ:
chápe význam vzdělávání v kontextu s profesním uplatněním
uvede základní informace o sociálních, právních a ekonomických
otázkách rodinného života a rozlišuje postavení a role rodinných
příslušníků
uvede základní prvky fungování demokratické společnosti
chápe státoprávní uspořádání České republiky, zákonodárných
orgánů a institucí státní správy

Právní základy státu•

Učivo
nejčastější typy a formy států, znaky;
úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí
hlavní orgány státní moci, symboly našeho státu a jejich význam
obrana státu

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Občan, občanská společnost a stát

Formy participace občanů v politickém životě

Občanská společnost a škola

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

9. ročník
politická mapa dnešního světa
lidé na Zemi

přesahy z učebních bloků:

Zeměpis

9. ročník
lidé na Zemi

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Právní základy státu•

2. Státní správa a samospráva
Očekávané výstupy

žák:

uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí,
krajů a státu

Státní správa a samospráva•

Učivo
příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů
a státu

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Občan, občanská společnost a stát

Formy participace občanů v politickém životě

Občanská společnost a škola

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

9. ročník
politická mapa dnešního světa
lidé na Zemi

přesahy z učebních bloků:

Zeměpis

9. ročník
lidé na Zemi
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5.5.2  Občanská výchova
Učební osnovy

9. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Státní správa a samospráva•

3. Principy demokracie
Očekávané výstupy

žák:

objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro
každodenní život občanů
vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech,
uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní
život občanů

Principy demokracie•

Učivo
výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život
občanů
smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech, příklady, jak
mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Občan, občanská společnost a stát

Formy participace občanů v politickém životě

Občanská společnost a škola

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

9. ročník
politická mapa dnešního světa
lidé na Zemi

přesahy z učebních bloků:

Zeměpis

9. ročník
lidé na Zemi

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Principy demokracie•
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5.5.2  Občanská výchova
Učební osnovy

9. ročník

4. Lidská práva
Očekávané výstupy

žák:

přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné
zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a
svobod

MINIMÁLNÍ:
vyjmenuje základní práva a povinnosti občanů
rozpoznává hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a je ohleduplný
ke starým, nemocným a postiženým spoluobčanům
je seznámen s nebezpečím rasismu a xenofobie
přistupuje kriticky k projevům vandalismu
respektuje kulturní zvláštnosti, názory a zájmy minoritních skupin
ve společnosti
v modelové situaci uplatní dovednosti potřebné k ochraně osob za
mimořádných událostí

Lidská práva•

Učivo
platnění práv a respektování práva a oprávněných zájmů druhých
lidí, význam ochrany lidských práv a svobod

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Multikulturalita

Princip sociálního smíru a solidarity

Lidské vztahy

Etnický původ

Kulturní diference

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

9. ročník
Literární výchova

Zeměpis

politická mapa dnešního světa

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk

9. ročník
mezilidské vztahy

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Lidská práva•

5. Právní řád ČR
Očekávané výstupy

žák:

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

Právní řád ČR•

Učivo
právni ustanovení, rizika jejich porušování
druhy práva

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Formy participace občanů v politickém životě

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Občanská společnost a škola

Občan, občanská společnost a stát

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

9. ročník
Literární výchova
Komunikační a slohová výchova

Dějepis

Poválečné uspořádání světa
Vznik Československa

Zeměpis

politická mapa dnešního světa

přesahy z učebních bloků:

Svět práce

9. ročník
podnikání
zaměstnání
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5.5.2  Občanská výchova
Učební osnovy

9. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Právní řád ČR•

6. Protiprávní jednání
Očekávané výstupy

žák:

rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede
jejich příklady;
diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání
rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede
příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování trestných činů

MINIMÁLNÍ:
uvědomuje si rizika porušování právních ustanovení a důsledky
protiprávního jednání

Protiprávní jednání•

Učivo
protiprávní jednání, přestupek a trestný čin, příklady ; úkoly orgánů
právní ochrany občanů, příklady jejich činnosti a spolupráce při
postihování trestných činů včetně korupce

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola

Občan, občanská společnost a stát

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

9. ročník
Komunikační a slohová výchova

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Protiprávní jednání•
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5.5.2  Občanská výchova
Učební osnovy

9. ročník

7. Právo v každodenním životě
Očekávané výstupy

žák:

objasní význam právní úpravy důležitých vztahů - vlastnictví,
pracovní poměr, manželství
provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede
příklady některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy -
osobní přeprava, koupě, oprava či pronájem věci
přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele

MINIMÁLNÍ:
vyřizuje své osobní záležitosti včetně běžné komunikace s úřady;
požádá v případě potřeby vhodným způsobem o radu
 v krizových situacích využívá služby pomáhajících organizací
na příkladu vysvětlí, jak reklamovat výrobek nebo službu
uvede příklady, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele

Právo v každodenním životě•

Učivo
právní úprava důležitých vztahů - vlastnictví, pracovní poměr,
manželství
jednoduché právní úkony a jejich důsledky, příklady některých smluv
upravujících občanskoprávní vztahy - osobní přeprava, koupě,
oprava či pronájem věci, základní práva spotřebitele

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola

Občan, občanská společnost a stát

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

9. ročník
politická mapa dnešního světa
lidé na Zemi

Svět práce

podnikání
zaměstnání

přesahy z učebních bloků:

Svět práce

9. ročník
podnikání
zaměstnání

Český jazyk a literatura

Komunikační a slohová výchova

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Právo v každodenním životě•

8. Evropská integrace
Očekávané výstupy

žák:

popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů,
uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů
jejich uplatňování

MINIMÁLNÍ:
uvede příklady základních práv občanů ČR v rámci EU a způsoby
jejich uplatňování

Evropská integrace•

Učivo
začlenění ČR do EU, příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných
způsobů jejich uplatňování
úprava právního řádu ČR v souvislosti s EU
přijímání nových členů do EU
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5.5.2  Občanská výchova
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Mezilidské vztahy

Komunikace

Seberegulace a sebeorganizace

Poznávání lidí

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

9. ročník
Literární výchova
Komunikační a slohová výchova

Dějepis

Poválečné uspořádání světa
Přírodopis

globální problémy
Zeměpis

politická mapa dnešního světa
lidé na Zemi

přesahy z učebních bloků:

Další cizí jazyk

9. ročník
tematické okruhy

Svět práce

možnosti vzdělávání
Zeměpis

světové hodspodářství
Český jazyk a literatura

Komunikační a slohová výchova
Anglický jazyk

mezilidské vztahy

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Evropská integrace•

9. Mezinárodní spolupráce
Očekávané výstupy

žák:

uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství,
k nimž má ČR vztah, posoudí jejich význam ve světovém dění a
popíše výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování obrany
státu a účasti v zahraničních misích

MINIMÁLNÍ:
v modelové situaci uplatní dovednosti potřebné k ochraně osob za
mimořádných událostí
uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství,
k nimž má ČR vztah, a ví o výhodách spolupráce mezi státy

Mezinárodní spolupráce•

Učivo
významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má ČR
vztah, úloha ve světovém dění, výhody spolupráce mezi státy
významné mezinárodní organizace (Rada Evropy, NATO, OSN aj.)

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

9. ročník
politická mapa dnešního světa
světové hodspodářství
lidé na Zemi
kartografie a topografie

přesahy z učebních bloků:

Další cizí jazyk

9. ročník
tematické okruhy

Konverzace v anglickém jazyce

různé texty
Zeměpis

světové hodspodářství
Český jazyk a literatura

Literární výchova
Jazyk
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5.5.2  Občanská výchova
Učební osnovy

9. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Mezinárodní spolupráce•

10. Globalizace
Očekávané výstupy

žák:

uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj
osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro
život lidstva
objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady
možných projevů a způsobů řešení globálních problémy na lokální
úrovni - v obci, regionu
uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj
ke způsobům jeho potírání, objasní roli ozbrojených sil při
zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru
dává do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika, spojená se
zneužíváním návykových látek, a životní perspektivu mladého
člověka
uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při
kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni, v
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým
projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví,
osobního bezpečí, při mimořádných událostech, v případě potřeby
poskytne adekvátní první pomoc

MINIMÁLNÍ:
uvede příklady mezinárodního terorismu

Globalizace•

Učivo
některé globální problémy současnosti včetně válek včetně válek
a terorismu, možnosti jejich řešení, osobní názor žáka , hlavní
příčiny i možné důsledky pro život lidstva
souvislosti globálních a lokálních problémů, příklady možných
projevů a způsobů řešení globálních problémy na lokální úrovni -
v obci, regionu
příklady mezinárodního terorismu , vlastní postoj ke způsobům jeho
potírání
zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek, životní perspektivy mladého člověka
souvislosti zdravotních a psychosociálních rizika v souvislosti
s návykovými látkami
sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně
patologickými jevy ve škole i mimo ni, odborná pomoc, odpovědné
chování v situacích ohrožení zdraví, osobního bezpečí, při
mimořádných událostech, první pomoc

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Fungování a vliv médií ve společnosti

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Vnímání autora mediálních sdělení

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Princip sociálního smíru a solidarity

Etnický původ

Multikulturalita

Kulturní diference

Lidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis

8. ročník
životní styl
nemoci a úrazy
anatomie a fyziologie člověka
choroby

Zeměpis

9. ročník
krajina a životní prostředí
politická mapa dnešního světa
světové hodspodářství
lidé na Zemi
kartografie a topografie

přesahy z učebních bloků:

Přírodopis

8. ročník
nemoci a úrazy

Chemie

9. ročník
chemický průmysl

8. ročník
voda, vzduch

Zeměpis

9. ročník
světové hodspodářství

Přírodopis

8. ročník
životní styl
choroby

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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5.5.2  Občanská výchova
Učební osnovy

9. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Globalizace•

11. Zdraví, hygiena, psychohygiena
Očekávané výstupy

žák:

zhodností pojem hygiena v obecném smyslu i ve smyslu duševní
hygiena
nachází dobrý vztah k sobě samému
organizuje vlastní čas
zvládá stresové situace
ovládá hledání pomoci při potížích
vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním
a sociálním zdravím, vysvětlí vztah mezi uspokojováním
základních lidských potřeb a hodnotou zdraví
dovede posoudit různé způsoby chování lidí z hlediska
odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich
osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví
vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v
kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí
dává do souvislosti složení stravy a způsob stravování s rozvojem
civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé
stravovací návyky
uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a
jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými
chorobami, svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby
vyhledá odbornou pomoc
samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a
sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a
předcházení stresovým situacím

MINIMÁLNÍ:
rozeznává nebezpečí ohrožení sociálně patologickými
uplatňuje způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s
vrstevníky, při komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a
krizových situacích a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc;
ví o centrech odborné pomoci, vyhledá a použije jejich telefonní
čísla
uplatňuje osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně
patologickými jevy
zaujímá odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí
dává do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se
zneužíváním návykových látek a provozováním hazardních her
svěří se se zdravotním problémem

Zdraví, hygiena, psychohygiena•

Učivo
Hygiena, psychohygiena. Organizace času. Zvládání stresových
situací. Tělesné, duševní a sociální zdraví. Aktivní podpora zdraví.
Způsob stravování a rozvoj cililizačních nemocí.
Kompenzační a relaxační techniky, předcházení stresovým situacím.
Psychická onemocnění, násilí mířené proti sobě samému, rizikové
chování (alkohol, aktivní a apasivní kouření, zbraně, nebezpečné
látky a předměty, nebezpečný internet). Násilné chování, těžké
životní situace a jejich zvládání. Sexuální kriminalita. kriminalita
mládeže.
Ochrana před přenosnými chorobami, základní cesty přenosu nákaz
a jejich prevence. nákazy respirační, přenosné potravou, získané
v přírodě, přenosné krví a sexuálním kontaktem, přenosné bodnutím
hmyzu a stykem se zvířaty.
Ochrana před chronickými nepřenosnými chorobami a před úrazy.
Prevence kardiovaskulárních a metabolických onemocnění.
Preventivní léčebná péče.
Základy první pomoci. 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

Kooperace a kompetice

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Psychohygiena

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis

9. ročník
klima a život

Tělesná výchova

Prevence
Zdravotní orientace
Význam pohybu

přesahy z učebních bloků:
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5.5.2  Občanská výchova
Učební osnovy

9. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Zdraví, hygiena, psychohygiena•

12. peněžní operace
Očekávané výstupy

žák:

setaví jednoduchý rozpočet domácnosti
vysvětlí rozpočet státu
na příkladech ukáže vhodné využití nástrojů hotovostního a
bezhotovostního placení, uvede příkladypoužití debetní a kreditní
karty, vysvětlí jejich omezení
vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí,
vysvětlí význam úroku placeného a přijatého , uvede nejčastější
druhy pojištění a navrhne, kdy je využít
uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání  s volnými
prostředky a způsoby krytí deficitu
na příkladu kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování
trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny  a její změny,
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH,,
popíše vliv inflace na hodnotu peněz
rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých
oblastí stát směřuje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků,
které ze státního rozpočtu získávají občané
sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a
výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží
nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní
princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu
domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá se rizikům
při hospodařená s penězi

MINIMÁLNÍ:
sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a
výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží
nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, vyhýbá
se rizikům při hospodaření s penězi
ukáže na příkladech vhodné využití různých nástrojů hotovostního
a bezhotovostního placení, vysvětlí, k čemu slouží bankovní účet
uvede příklady služeb, které banky nabízejí občanům
provádí jednoduché operace platebního styku

Peněžní operace•

Učivo
hospodaření - rozpočet domácnosti, úspory,investice, úvěry,
splátkový prodej, leasing
                           rozpočet státu, typy rozpočtu a jejich odlišnosti,
význam daní
banky a jejich služby - aktivní a pasivní operace, úročení, pojištění,
produkty finančního trhu pro investování a získávání prostředků

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.5.3  Regionální výchova
Učební osnovy

9. ročník

Kritéria hodnocení
Peněžní operace•

5.5.3  Regionální výchova

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

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

0+1

Charakteristika předmětu
Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní

zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci poznali dějinné, sociální

a kulturně historické aspekty života lidí v jejich rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných souvislostech.

Seznamuje žáky s vývojem společnosti a s důležitými společenskými jevy a procesy, které se promítají do

každodenního života a mají vliv na utváření společenského klimatu. Zaměřuje se na utváření pozitivních

občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje

přijetí hodnot, na nichž je současná demokratická Evropa budována. Důležitou součástí vzdělávání v dané oblasti

je prevence rasistických, xenofobních a extremistických postojů, výchova k toleranci a respektování lidských

práv, k rovnosti mužů a žen a výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí i k ochraně uměleckých

a kulturních hodnot.

Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost se u žáků formují dovednosti a postoje důležité pro aktivní využívání

poznatků o společnosti a mezilidských vztazích v občanském životě. Žáci se učí rozpoznávat a formulovat

společenské problémy v minulosti i současnosti, zjišťovat a zpracovávat informace nutné pro jejich

řešení,nacházet řešení a vyvozovat závěry, reflektovat je a aplikovat v reálných životních situacích.

Vzdělávací obor Mikroregion přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti ve vazbě na místo bydliště

a jeho okolí. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické

paměti rodiště a jeho okolí, především ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání

dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj regionu a promítly se do obrazu naší současnosti.

Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Žáci jsou vedeni k  poznání, že historie

není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením otázek, jimiž se

současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti. Obecné

historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin místních.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k  utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:

- rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, k utváření

a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře

- odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, k  promýšlení jejich souvislostí a vzájemné podmíněnosti

v reálném a historickém čase

- hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a k jejich porovnávání s obdobnými či odlišnými jevy

a procesy v evropském a celosvětovém měřítku

- utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost

- rozlišování mýtů a skutečností, k rozpoznávání projevů a příčin subjektivního výběru a hodnocení faktů i ke

snaze o objektivní posouzení společenských jevů současnosti i minulosti

- vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální texty společenského

a společenskovědního charakteru
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5.5.3  Regionální výchova
Učební osnovy

- rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních

a ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života, k poznávání a posuzování každodenních situací

a událostí ve vzájemných vazbách a širších souvislostech včetně souvislostí mezinárodních a globálních

- úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům, k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným odlišnostem

lidí, skupin i různých společenství

- získávání orientace v aktuálním dění v ČR a nejbližším regionu, k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti

- utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického sebepoznání a sebehodnocení,

k akceptování vlastní osobnosti a osobnosti druhých lidí

- rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním principům

demokratického soužití, ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci

- uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů,

k zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování vlastních práv

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Průřezová témata pokrývaná předmětem

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občan, občanská společnost a stát

Tématické okruhy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Tématické okruhy

Evropa a svět nás zajímá

8. ročník
0+1 týdně, V

1. Název města Smiřice
Očekávané výstupy

žák:

Žák uvede tři existující pověsti, které naznačují možný původ
názvu města, dokáže popsat znak města a vysvětlit symboliku
znaku.

Název města•

Učivo
Původ názvu města.
Znak města.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

8. ročník
Literární výchova

přesahy z učebních bloků:
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5.5.3  Regionální výchova
Učební osnovy

8. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Název města•

2. Smiřice v době 13.-17. st.
Očekávané výstupy

žák:

Žák objasní původ rodu Smiřických na základě Zárubovy kroniky,
uvede příklady následných majitelů Smiřic, vyzdvihne význam
Albrechta Jana Smiřického jako majitele Paláce Smiřických v
Praze.

Smiřice v době 13. - 17. st.•

Učivo
Rod Smiřických
Trčkové z Lípy
Rod Gallasů

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Smiřice v době 13. - 17. st.•

3. Smiřice za vlády Habsburků
Očekávané výstupy

žák:

Žák zhodnotí význam města v době vlády Habsburků, především
za Josefa II. a v období prusko-rakouské války.

Smiřice za vlády Habsburků•

Učivo
Smiřice za vlády Habsburků

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občan, občanská společnost a stát

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

8. ročník
Habsburkové na českém trůnu

Zeměpis

střední Evropa

přesahy z učebních bloků:
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Učební osnovy

8. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Smiřice za vlády Habsburků•

4. Hospodářské podnikání
Očekávané výstupy

žák:

Žák uvede příklady hospodářského podnikání ve Smiřicích,
vyzdvihne osobnost rakouského podnikatele Mautnera.

Hospodářské podnikání•

Učivo
Vzestup hospodářského podnikání od poloviny 19. století

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občan, občanská společnost a stát

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Občanská výchova

8. ročník
Majetek, vlastnictví

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Hospodářské podnikání•

5. Kaple Zjevení Páně
Očekávané výstupy

žák:

Žák demonstruje na příkladu Kaple Zjevení Páně přínos baroka,
rozpozná hlavní znaky barokního slohu, uvede příklad Petra
Brandla jako jednoho z našich nejvýznamnějších barokních malířů.

Kaple Zjevení Páně•

Učivo
Kaple Zjevení Páně
Baroko

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

8. ročník
Literární výchova

Dějepis

Baroko
Výtvarná výchova

Interpretace díla

přesahy z učebních bloků:
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5.5.3  Regionální výchova
Učební osnovy

8. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Kaple Zjevení Páně•

6. Okupace a 2. sv. válka
Očekávané výstupy

žák:

Žák objasní situaci ve městě v období okupace a 2. sv. války.
Okupace a 2. sv. válka•

Učivo
Smiřice v době okupace a 2. sv. války

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občan, občanská společnost a stát

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

8. ročník
Literární výchova

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Okupace a 2. sv. válka•

7. Současnost města
Očekávané výstupy

žák:

Žák dokáže uvést jméno starosty města, orientuje se na webových
stránkách, orientuje se v jednotlivých odborech městského úřadu.

Současnost města•

Učivo
Současnost města Smiřice

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občan, občanská společnost a stát

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Počítačová grafika

8. ročník
práce s internetem

Občanská výchova

Výroba, obchod, služby

přesahy z učebních bloků:

Mediální výchova

8. ročník
média
školní časopis
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5.6  Člověk a příroda
Učební osnovy

8. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Současnost města•

Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům

prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem. Dává jim tím i potřebný

základ pro lepší pochopení a využívání současných technologií a pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě.

V této vzdělávací oblasti dostávají žáci příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně

propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je založeno i pochopení důležitosti udržování

přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav i člověka, včetně možných ohrožení plynoucích z přírodních

procesů, z lidské činnosti a zásahů člověka do přírody. Vzdělávací oblast také významně podporuje vytváření

otevřeného myšlení (přístupného alternativním názorům), kritického myšlení a logického uvažování.

Vzdělávací obory vzdělávací oblasti člověk a příroda, jimiž jsou Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis, svým

činnostním a badatelským charakterem výuky umožňují žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních

procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Zvláště

významné je, že při studiu přírody specifickými poznávacími metodami si žáci osvojují i důležité dovednosti.

Jedná se především o rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit,

vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a

vyvozovat z nich závěry. Žáci se tak učí zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi,

klást si otázky (Jak? Proč? Co se stane, jestliže?) a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat a

řešit poznávací nebo praktické problémy, využívat poznání zákonitostí přírodních procesů pro jejich předvídání

či ovlivňování.

Ve výše zmíněných vzdělávacích oborech žáci postupně poznávají složitost a mnohotvárnost skutečnosti,

podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, především pak závislost člověka na přírodních

zdrojích a vlivy lidské činností na stav životního prostředí a na lidské zdraví. Učí se zkoumat změny probíhající v

přírodě, odhalovat příčiny a následky ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů a uvědoměle

využívat své přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí a principů udržitelného rozvoje.

Komplexní pohled na vztah mezi člověkem a přírodou, jehož významnou součástí je i uvědomování si

pozitivního vlivu přírody na citový život člověka, utváří - spolu s fyzikálním, chemickým a přírodopisným

vzděláváním - také vzdělávání zeměpisné, které navíc umožňuje žákům postupně odhalovat souvislosti

přírodních podmínek a života lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR, v

Evropě i ve světě.

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Zeměpis, který má přírodovědný i společenskovědní charakter, je v zájmu

zachování celistvosti oboru umístěn celý v této vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast člověk a příroda navazuje

na vzdělávací oblast člověk a jeho svět, která na elementární úrovni přibližuje přírodovědné poznávání žákům 1.

stupně základního vzdělávání, a kooperuje především se vzdělávacími oblastmi Matematika a její aplikace,

člověk a společnost, člověk a zdraví a člověk a svět práce a přirozeně i s dalšími vzdělávacími oblastmi.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:

5.6  Člověk a příroda
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- zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání (pozorování,

měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování

- potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, které mají vliv i na ochranu zdraví,

životů, životního prostředí a majetku, správně tyto otázky formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi

- způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více nezávislými

způsoby

- posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro potvrzení nebo vyvrácení

vyslovovaných hypotéz či závěrů

- zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, k vlastnímu zdraví i zdraví

ostatních lidí

- porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí

- uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, včetně co nejširšího

využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření, větru, vody a biomasy

- utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně ohrožujícími

životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí

5.6.1  Fyzika

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

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

2 2 1+1 1

Charakteristika předmětu
Fyzika zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním fyzikálních zákonů a zákonitostí. Poskytuje žákům

prostředky a metody pro porozumění těmto zákonům a zákonitostem. Významně podporuje vytváření logického

myšlení. Dává žákům potřebný základ pro lepší pochopení a využívání současných technologií a pomáhá jim

lépe se orientovat v běžném životě. Vede žáky k rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě

pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných fyzikálních jevů,

analyzovat výsledky a vyvozovat z nich závěry. Učí je zkoumat příčiny fyzikálních jevů, souvislosti či vztahy

mezi nimi, hledat na ně odpovědi, vysvětlovat jevy, řešit praktické problémy. Při řešení konkrétních úkolů rozvíjí

dovednost aplikovat matematické znalosti. Vede k systematičnosti, přesnosti.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Kompetence k učení

Při výuce fyziky dochází k rozvoji logického myšlení a paměti. Žáci se učí nacházet vztahy a souvislosti mezi

fyzikálními jevy, učí se aplikovat matematické a přírodovědné znalosti. Rozvíjí se jejich dovednost vyhledávat,

třídit informace, pozorovat, experimentovat, výsledky porovnávat, vyvozovat z nich závěry, aplikovat je pro

praxi a využívat při procesu učení.

Kompetence k řešení problémů

Metoda problémového rozhovoru či pokusu vede žáky k rozpoznání a pochopení problému, k přemýšlení

o příčinách, k využití vlastního úsudku a zkušeností. Žáci se učí volit správný postup při řešení problémů,

vyhledávat vhodné informace, užívat logické a matematické postupy, ověřovat prakticky správnost řešení.

Osvědčené postupy aplikovat při řešení obdobných problémů. Uvážlivě se rozhodovat a svá rozhodnutí obhájit,

zhodnotit.

Kompetence komunikativní

Fyzika vede k přesnému vyjadřování v logickém sledu, k používání fyzikální terminologie a pojmů z jiných

přírodovědných oborů. Učí analyzovat text zadání, převádět symboly do slov a naopak. Porozumět obrazovým
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5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

materiálům. Rozvíjí schopnost využívat učebnice, knihy, časopisy, internet k získávání informací. Získané

informace je schopen zpracovat, přednést, obhájit.

Kompetence sociálně personální

Účinně spolupracovat ve skupině, podílet se na vytváření pravidel týmové práce. Učí se ohleduplnosti, úctě při

jednání s druhými, respektovat názor jiných, čerpat poučení z toho co říkají ostatní.

Kompetence občanské

Rozhodovat se zodpovědně a podle svých možností poskytnout účinnou pomoc. Chovat se zodpovědně

v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka. Chápat potřebu zákonných norem nutných

k ochraně člověka, k ochraně životního prostředí a nutnosti jejich dodržování v každodenním životě.

Kompetence pracovní

Žák zná a dodržuje bezpečnostní pravidla při praktických činnostech, je schopen používat jednoduchou

laboratorní techniku. Získané znalosti, dovednosti a zkušenosti umí využívat v běžném životě.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Tématické okruhy

Vztah člověka k prostředí

Průřezová témata pokrývaná předmětem

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

6. ročník
2 týdně, P
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Učební osnovy

6. ročník

1. Stavba látek
Očekávané výstupy

žák:

Vysvětlí a rozliší pojmy těleso a látka. Osvojí si základní vlastnosti
pevných, kapalných a plynných látek a na základě částicového
složení je některé dokáže vysvětlit. Uvede konkrétní příklady jevů
dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na
sebe působí. Dokáže popsat vzájemné silové působení těles.
Chápe pojem síla, pozná a popíše účinky gravitační síly a jejího
pole.

Stavba látek•

Učivo
Těleso, látka, vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek,
částicová stavba látek, gravitační pole, gravitační síla a její měření

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Chemie

8. ročník
prvky, sloučeniny
částicové složení látek
vlastnosti látek

přesahy z učebních bloků:

Chemie

8. ročník
prvky, sloučeniny
částicové složení látek

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Stavba látek•

2. El. vlastnosti
Očekávané výstupy

žák:

Popíše a vymodeluje model atomu, pojmenuje jeho části i částice
v nich, vysvětlí silové působení. Chápe pojem elektrická síla a
elektrické pole. Na jednoduchých pokusech dokáže vysvětlit a
demonstrovat elektrování těles a jejich vzájemné silové působení.

El. vlastnosti•

Učivo
Elektrování těles, elektrické pole, elektrická síla, model atomu

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Chemie

8. ročník
částicové složení látek

přesahy z učebních bloků:
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Učební osnovy

6. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
El. vlastnosti•

3. Mg. vlastnosti
Očekávané výstupy

žák:

Vyjmenuje části magnetu, z čeho jsou magnety vyrobeny, rozliší
přírodní a umělé. Chápe pojem magnetická síla a magnetické
pole. Na jednoduchých pokusech dokáže vysvětlit a demonstrovat
magnetické pole a vzájemné silové působení mezi magnety.
Dokáže vysvětlit rozdíly mezi gravitačním, elektrickým a
magnetickým polem. Popíše magnetické vlastnosti Země,
orientuje se v pojmech severní a jižní magnetický pól, severní a
jižní zeměpisný pól. Umí použít kompas a buzolu.

MINIMÁLNÍ:
Zná druhy magnetů a jejich praktické využití.

Mg. vlastnosti•

Učivo
Magnety, magnetické pole, magnetická síla, indukční čáry,
magnetické pole Země

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
planeta Země

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Mg. vlastnosti•
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Učební osnovy

6. ročník

4. Délka
Očekávané výstupy

žák:

Vysvětlí pojem fyzikální veličina, dokáže porovnávat velikosti
fyzikálních veličin stéjného druhu. Osvojí si jednotku délky a její
násobky a díly. Umí použít k měření délky některá délková
měřidla. Osvojí si zásady měření délky, odchylku měření a
průměrnou hodnotu naměřených délek.

MINIMÁLNÍ:
Změří v jednoduchých konkrétních případech vhodně zvolenými
měřidly délku.

Délka•

Učivo
Jednotky délky, délková měřidla, měření délky

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Matematika

6. ročník
rovinné útvary

přesahy z učebních bloků:

Matematika

6. ročník
rovinné útvary

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Délka•

5. Objem
Očekávané výstupy

žák:

Osvojí si základní jednotku objemu, její díly i násobky a to i ve
vztahu k jednotkám litr, hektolitr, mililitr. Umí použít k měření
objemu odměrný válec a změřit objem kapalných a pevných těles.

Objem•

Učivo
Jednotky objemu, měření objemu kapalin a pevného tělesa

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Matematika

6. ročník
krychle, kvádr

přesahy z učebních bloků:

Matematika

6. ročník
krychle, kvádr
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6. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Objem•

6. Hmotnost
Očekávané výstupy

žák:

Chápe pojem hmotnost a rozezná ji od gravitační síly. Osvojí si
základní jednotku hmotnosti, její díly a násobky. Umí použít k
měření hmotnosti kapalných a pevných těles rovnoramenné váhy.

MINIMÁLNÍ:
Změří v jednoduchých konkrétních případech vhodně zvolenými
měřidly hmotnost.

Hmotnost•

Učivo
Jednotky hmotnosti, měření hmotnosti pevných těles a kapalin

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Matematika

6. ročník
rovinné útvary

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Hmotnost•
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Učební osnovy

6. ročník

7. Hustota
Očekávané výstupy

žák:

Umí vysvětlit pojem hustota látky, vyhledávat ji v tabulkách.
Rozumí jednotkám hustoty a dokáže je převést mezi sebou.
Využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a
objemem při řešení praktických úloh.

Hustota•

Učivo
Hustota látky, výpočet hustoty látky, výpočet hmotnosti tělesa

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Hustota•

8. Čas
Očekávané výstupy

žák:

Osvojí si základní jednotku času, její díly a násobky. Pochopí
princip měření času.

MINIMÁLNÍ:
Změří v jednoduchých konkrétních případech vhodně zvolenými
měřidly čas.

Čas•

Učivo
Jednotky času, měření času

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
planeta Země

přesahy z učebních bloků:

Matematika

6. ročník
rovinné útvary

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové
SMILE verze 3.2.0 536



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

6. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Čas•

9. Teplota
Očekávané výstupy

žák:

Orientuje se v základních druzích teploměrů a jejich použití,
vysvětlí zásady měření teploty. Orientuje se ve čtení grafu a umí
ho vytvořit. Na jednoduchých pokusech umí vysvětlit změnu
objemu nebo délky těles a chápe praktický význam.

Teplota•

Učivo
Změna objemu pevných těles, kapalin a plynů při zahřívání
a ochlazování, teploměr, jednotky teploty, měření teploty, změny
teploty v průběhu času

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Teplota•

10. El. proud
Očekávané výstupy

žák:

Nakreslí schematické značky jednotlivých součástek el.obvodu,
nakreslí schéma jednoduchého el.obvodu, sestaví správně podle
schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného
obvodu. Používá pojmy el.proud, el.napětí, rozděluje látky na
vodiče a nevodiče el.proudu. Umí vysvětlit, proč některé látky
vedou a jiné nevedou el.proud. Vyjmenuje jednotky a značky
el.proudu a el.napětí.

MINIMÁLNÍ:
Sestaví podle schématu elektrický obvod.
Vyjmenuje zdroje elektrického proudu.
Rozliší vodiče od izolantů na základě jejich vlastností. Zná zásady
bezpečnosti při práci s elektrickými přístroji a zařízeními.

Elektrický proud•

Učivo
El.obvod, el.proud a napětí, vodiče, izolanty, zahřívání el.vbodiče při
průchodu el.proudu, el.spotřebiče a zásady správného používání,
pojistka
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5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

6. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Elektrický proud•

11. Mag. pole el. proudu
Očekávané výstupy

žák:

Na jednoduchých pokusech vysvětlí pojem magnetické pole v
okolí vodiče s el.proudem a příčinné souvislosti mezi el.proudem a
mag.polem. Určí magnetické póly cívky pomocí magnetky.
Vyjmenuje rozdíly mezi magnetickým polem vytvořeným tyčovým
magnetem a cívky s proudem.

Magnetické pole el. proudu•

Učivo
Magnetické pole cívky s proudem, elektromagnet a jeho využití,
měření proudu, el.zvonek

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Magnetické pole el. proudu•
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5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

6. ročník

12. Rozvětvený el.obvod
Očekávané výstupy

žák:

Rozlišuje pojmy rozvětvený a nerozvětvený el.obvod. Dokáže
nakreslit schéma rozvětveného obvodu a sestavit ho pomocí
pomůcek. Osvojí si závěr pokusů o velikosti el.proudu v
jednotlivých částech obou obvodů.

Rozvětvený el.obvod•

Učivo
Nerozvětvený a rozvětvený el.obvod

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Rozvětvený el.obvod•

13. Základní pravidla bezpečnosti
Očekávané výstupy

žák:

Zná základní pravidla pro používání el.spotřebičů a pro práci s
el.proudem. Zná výstražné značky pro nebezpečí el.proudu a ví
jak se má v jejich blízkosti chovat.

Základní pravidla bezpečnosti•

Učivo
Bezpečné zacházení s el.zařízením, první pomoc při úrazech
el.proudem

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

6. ročník

Kritéria hodnocení
Základní pravidla bezpečnosti•

14. Laboratorní práce
Očekávané výstupy

žák:

Umí používat příslušná potřebná měřidla, využívat tabulky,
sestavit graf, naměřené hodnoty a závěry umí zapsat do protokolu,
teoretické poznatky umí aplikovat v praxi, dodržuje bezpečnost
práce,

Laboratorní práce•

Učivo
LPč.1 - Určení hmotnosti tělesa
LPč.2 - Určení hustoty pevné látky
LPč.3 - Měření teploty vody

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

Kooperace a kompetice

Rozvoj schopností poznávání

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Laboratorní práce•

7. ročník
2 týdně, P
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5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

7. ročník

1. Pohyb a klid tělesa
Očekávané výstupy

žák:

Má představu o mechanickém pohybu a jeho relativnosti, umí ji
uvést do souvislosti s příklady ze života. Chápe, že pohyb je
základní vlastnost všech těles ve vesmíru. Na příkladech rozlišuje
různé druhy pohybu. Používá pojmy dráha, rychlost, čas a umí
řešit jednoduché úlohy. Experimentálně i výpočtem umí určit
průměrnou rychlost.

MINIMÁLNÍ:
Rozezná, že těleso je v klidu či pohybu vůči jinému tělesu.
Zná vztah meti rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu
těles při řešení jednoduchých problémů.

Pohyb a klid tělesa•

Učivo
Klid a pohyb tělesa, druhy pohybů, rychlost a dráha rovnoměrného
pohybu, průměrná rychlost

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Matematika

7. ročník
Přímá a nepřímá úměrnost

přesahy z učebních bloků:

Matematika

7. ročník
Přímá a nepřímá úměrnost

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Pohyb a klid tělesa•

2. Síla a její měření
Očekávané výstupy

žák:

Umí znázornit sílu, zná značku, jednotku a její násobky. Je
schopen vypočítat gravitační sílu, umí její velikost změřit
siloměrem.

MINIMÁLNÍ:
Rozezná, zda na těleso v konkrétní situaci působí síla.
Předvídá změnu pohybu těles při působení síly.

Síla a její měření•

Učivo
Znázornění síly, gravitační síla a hmotnost tělesa, měření síly

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Matematika

7. ročník
Přímá a nepřímá úměrnost

přesahy z učebních bloků:

Matematika

7. ročník
Přímá a nepřímá úměrnost

 541
Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové

SMILE verze 3.2.0



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

7. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Síla a její měření•

3. Skládání sil
Očekávané výstupy

žák:

Dovede složit síly působící stejným, opačným i různým směrem.
Chápe rovnováhu sil.

Skládání sil•

Učivo
Skládání sil stejného a opačného směru, rovnováha sil, těžiště tělesa

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Matematika

7. ročník
Rovinné útvary

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Skládání sil•
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5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

7. ročník

4. Posuvné a otáčivé účinky sil
Očekávané výstupy

žák:

Orientuje se ve vzájemném působení těles a polí. Na příkladech
rozlišuje účinky posuvné, otáčivé a deformační. Na konkrétních
příkladech umí vysvětlit Newtonovy zákony. Chápe princip páky,
umí řešit jednoduché příklady a umí vysvětlit užití páky, kladky v
praxi. Sestaví jednoduchou soustavu k ověření znalostí.

MINIMÁLNÍ:
Aplikuje poznatky o jednoduchých strojích při řešení praktických
problémů.

Posuvné a otáčivé účinky sil•

Učivo
Newtonovy zákony, páka, rovnovážná poloha páky, využití v praxi,
rovnoramenné váhy, kladky

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Matematika

8. ročník
Lineární rovnice

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Posuvné a otáčivé účinky sil•

5. Deformační účinky, třecí síla
Očekávané výstupy

žák:

Rozlišuje pojem tlaková a tahová síla, vyjmenuje příklady účinků
těchto sil. Objasní význam třecí síly v praxi, účelnost jejího
zvětšování či zmenšování.

Deformační účinky sil, třecí síla•

Učivo
Tlaková síla, tlak a jeho využití v praxi, třecí síla, její význam pro
praxi, měření třecí síly

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

7. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Deformační účinky sil, třecí síla•

6. Mechanické vlastnosti kapalin
Očekávané výstupy

žák:

Objasní účinky vnější tlakové síly na hladinu kapaliny, k vysvětlení
jevů užívá Pascalova zákona. Umí vysvětlit a popsat užití
hydraulického zařízení v praxi. Vysvětlí účinky gravitační síly na
kapalinu, vysvětlí příčinu hydrostatického tlaku.Umí objasnit
existenci a příčiny vztlakové síly, její využití v praxi. Dokáže
vysvětlit Archimedův zákon a jeho poznatky používá k výpočtům.
Umí vyvodit podmínky pro plování těles v kapalině a určí
souvislost mezi velikostí ponořeného objemu tělesa a hustoty
kapaliny.

MINIMÁLNÍ:
Využívá poznatků o zákonitosti tlaku v klidných tekutinách pro
řešení jednoduchých praktických problémů.

Mechanické vlastnosti kapalin•

Učivo
Pascalův zákon, hydraulická zařízení, hydrostatická tlaková síla
a hydrostatický tlak, Archimedův zákon, potápění, plování těles

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Mechanické vlastnosti kapalin•
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5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

7. ročník

7. Mechanické vlastnosti plynů
Očekávané výstupy

žák:

Vysvětlí pojmy a příčiny atmosferického tlaku. Chápe princip
měření atmosferického tlaku. Aplikuje platnost Archimedova
zákona v atmosféře, dokáže vysvětlit význam v praxi. Rozliší
pojmy přetlak - podtlak.

Mechanické vlastnosti plynů•

Učivo
Atmosféra Země a atmosferický tlak, měření a změny
atmosferického tlaku, vztaková síla působící na tělesa v atmosféře,
tlak plynu v uzavřené nádobě, manometr

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Mechanické vlastnosti plynů•

8. Světelné jevy
Očekávané výstupy

žák:

Umí popsat příčiny světelných jevů, používat pojmy světelný zdroj,
optické prostředí, šíření světla. Vysvětlí vznik stínu a polostínu.
Vyjmenuje měsíční fáze, vysvětlí zatmění Slunce a Měsíce.
Formuluje zákon odrazu a dokáže ho ověřit pokusem. Sleduje
zobrazení tělesa rovinný zrcadlem a graficky ho znázorní. Umí
rozlišit kulová zrcadla a jejich využití v praxi.Umí popsat lom
světla, graficky ho znázornit. Na základě pokusů s optickým
hranolem popíše spojité spektrum a aplikuje na použití v přírodě
(duha).

MINIMÁLNÍ:
Rozpozná, zda těleso je, či není zdrojem světla.

Světelné jevy•

Učivo
Světelné zdroje, šíření světla, měsíční fáze, zatmění Slunce
a Měsíce, rychlost světla, odraz světla, zobrazení zrcadly, zrcadla
v praxi, lom světla, rozklad světla optickým hranolem

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

7. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Světelné jevy•

9. Laboratorní práce
Očekávané výstupy

žák:

Umí z pomůcek sestavit pokus, provést příslušná měření,
naměřené hodnoty zpracovat a zapsat závěry do protokolu,
teoretické poznatky umí aplikovat v praxi, dodržuje pravidla
bezpečnosti,

Laboratorní práce•

Učivo
LPč.1 - Určení průměrné rychlosti nerovnoměrného pohybu
LPč.2 - Ověření podmínky pro rovnováhu na páce
LPč.3 - Určení objemu tělesa pomocí Archimedova zákona
LPč.4 - Zobraz předmět současně ve dvou rovinných zrcadlech

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

Kooperace a kompetice

Rozvoj schopností poznávání

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Laboratorní práce•
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

8. ročník

8. ročník
1+1 týdně, P

1. Práce, energie
Očekávané výstupy

žák:

Používá pojmy mechanická práce, výkon, pohybová a polohová
energie k objasnění fyzikálních jevů, popíše vzájemnou přeměnu
polohové a pohybové energie v gravitačním poli Země. Objasní,
že změna pohybové a polohové energie a energie pružnosti jsou
vždy spojeny s konáním práce.

MINIMÁLNÍ:
Uvede vzájemný vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem
(bez vzorců).
Rozpozná vzájemné přeměny různých forem energie, jejich
přenosu a využití.

Práce, energie•

Učivo
Práce, výkon, účinnost, pohybová a polohová energie a jejich
přeměny

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Práce, energie•
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5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

8. ročník

2. Vnitřní energie, teplo
Očekávané výstupy

žák:

Pojem vnitřní energie dovede požít k vysvětlení fyzikálních jevů,
spojuje její změny s ději konání práce a tepelné výměny. Používá
teplo jako fyzikální veličinu ekvivalentní k mechanické práci. Osvojí
si vzorec pro výpočet tepla a používá jej k výpočtu tepla a
hmotnosti, popřípadě změny teploty. Orientuje se v M-F tabulkách,
umí je používat k vyhledávání měrné tepelné kapacity látek.
Vysvětlí, co tato veličina udává, porovnává vlastnosti materiálů a
spojuje s nimi výhody a nevýhody materiálů při tepelné výměně.

MINIMÁLNÍ:
Rozezná v jednoduchých příkladech teplo přijaté či odevzdané
tělesem.
Pojmenuje výhody a nevýhody využívání různých energetických
zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí.

Vnitřní energie, teplo•

Učivo
Zahřívání těles při tření, teplo, měrná tepelná kapacita látky, tepelná
výměna prouděním, tepelné záření, využití energie slunečního
záření

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Vnitřní energie, teplo•

3. Změny skupenství
Očekávané výstupy

žák:

Změny skupenství tělesa spojuje se změnami jeho vnitřní energie.
Jednoznačně rozlišuje změny skupenství látek. Používá veličiny
teplota tání, měrné skupenské teplo tání, skupenské teplo tání.
Porovnává vlastnosti materiálů a spojuje s nimi výhody a
nevýhody materiálů. Popíše rozdíl mezi vypařováním a varem.
Pojmenuje různé změny skupenství.

Změny skupenství•

Učivo
Změny skupenství látky, tání, tuhnutí, vypařování, var, kapalnění
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5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Chemie

8. ročník
voda, vzduch

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Změny skupenství•

4. Pístové spalovací motory
Očekávané výstupy

žák:

Podle modelu popíše základní prvky konstrukce spalovacích
motorů a objasní rozdíl mezi vznětovým a zážehovým motorem.

Pístové spalovací motory•

Učivo
Pístové spalovací motory, jejich využití v praxi, znečišťování ovzduší

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Chemie

9. ročník
hořlaviny
paliva
uhlovodíky

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Pístové spalovací motory•

 549
Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové

SMILE verze 3.2.0



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

8. ročník

5. El. náboj, el. pole
Očekávané výstupy

žák:

Spojuje el.náboj s existencí částic s kladným a záporným nábojem
ve stavbě atomů a s existencí volných částic s el.nábojem ve
stavbě látek. Používá pojem elementární náboj, zná jednotku
coulomb i převody mezi nimi. Na základě pokusu popíše
elektrostatickou indukci i polarizaci nevodiče.

El. náboj, el. pole•

Učivo
Elektroskop, jednatka el.náboje, vodič a izolant v el.poli, siločáry
el.pole

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Chemie

8. ročník
částicové složení látek

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
El. náboj, el. pole•

6. El. proud
Očekávané výstupy

žák:

Definuje el.proud jako usměrněný pohyb volných částic (v kovech,
kapalinách). Popíše zdroje stejnosměrného napětí-el.články. Umí
Ohmův zákon a aplikuje ho ve výpočtechnapětí, proudu a odporu.
Orientuje se v grafickém znázornění závislosti el.proudu na
el.napětí. Umí sestavit el.obvod a pomocí měřících přístrojů změří
napětí i proud. Využívá zákonitostí při zapojování rezistorů za
sebou i vedle sebe k výpočtům el.proudu, napětí a odporu v el.
obvodech.Dokáže určit, jak lze zapojit el.obvod jako dělič napětí.
Popíše reostat. Zná algoritmus pro výpočet práce a výkonu, jejich
jednotky, řeší jednoduché příklady pro jejich výpočet.

El. proud•

Učivo
Měření el.proudu a napětí, zdroje el.napětí, Ohmův zákon, el.odpor,
závislost el.odporu na vlastnostech vodiče, výsledný odpor rezistorů
spojených za sebou a vedle sebe, reostat, dělič napětí, el.práce,
el.energie, výkon el.proudu
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5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
El. proud•

7. Zvukové jevy
Očekávané výstupy

žák:

Popíše zdroje a druhy zvuku, prostředí kterým se zvuk šíří.
Definuje kmitočet. Podle obrázku popíše stavbu ucha a důležité
části pro přijímání zvuku. Určí hranice slyšitelnosti podle kmitočtu,
používá pojmy ultazvuk, infrazvuk a dokáže je určit podle kmitočtu.
popíše nucené chvění a rezonanci. Dokáže vysvětlit vznik ozvěny
a pojem dozvuk. Určí práh slyšení a bolesti. Popíše důsledky
dlouhého a častého pohybu ve velkém hluku.

MINIMÁLNÍ:
Rozpozná zdroje zvuku, jeho šíření a odraz.
Posoudí vliv nadměrného hluku na životní prostředí a zdraví
člověka.

Zvukové jevy•

Učivo
Zvukový rozruch a jeho šíření prostředím, tón, výška tónu, ucho jako
přijímač zvuku, nucené chvění, rezonance, odraz zvuku, ochrana
před nadměrným hlukem

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis

8. ročník
nemoci a úrazy
anatomie a fyziologie člověka

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

8. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Zvukové jevy•

8. Počasí kolem nás
Očekávané výstupy

žák:

Chápe základní meterologické prvky, jevy popíše jejich způsob
měření a charakterizuje je (vlhkost vzduchu, kapalnění vodních
par v ovzduší, srážky, tlak vzduchu, teplota vzduchu). Vysvětlí
současné problémy znečišťování atmosféry, skleníkovéý efekt,
ozonová díra.

Počasí kolem nás•

Učivo
Meterologie, základní meterologické jevy a jejich měření, problémy
znečišťování atmosféry

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Chemie

8. ročník
voda, vzduch

Zeměpis

9. ročník
krajina a životní prostředí

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Počasí kolem nás•

9. Laboratorní práce
Očekávané výstupy

žák:

Umí z pomůcek sestavit pokus, provést příslušná měření,
naměřené hodnoty zpracovat a zapsat závěry do protokolu,
teoretické poznatky umí aplikovat v praxi, dodržuje pravidla
bezpečnosti,

Laboratorní práce•

Učivo
LPč.1 - Určení tepla při tepelné výměně při smíchání vod s různou
teplotou
LPč.2 - Určení teploty tání krystalické látky
LPč.3 - Měření el.proudu a napětí v obvodu
LPč.4 - Určení el.odporu rezistoru
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5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

Kooperace a kompetice

Rozvoj schopností poznávání

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Laboratorní práce•

9. ročník
1 týdně, P

1. Elektromagnetické jevy
Očekávané výstupy

žák:

Umí popsat vlastnosti mag.pole. Spojuje mg.pole s usměrněným
pohybem částic s el.nábojem v el.poli. Vysloví Ampérovo pravidlo
pravé ruky a dokáže ho použít na příkladech. Popíše
elektromagnet, zvonek, jistič a elektromagnetické relé.Ví, že vodič,
kterým prochází el.proud, se v mg.poli pohybuje a otáčí. Popíše
podel modelu nebo obrázku elektromotor. Pomocí pokusu popíše
elektromagnetickou indukci.

Elektomagnetické jevy•

Učivo
Magnetické pole cívky s proudem, elektromagnet a jeho využití,
elektromotor, elektromagnetická indukce

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

9. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Elektomagnetické jevy•

2. Střídavý proud
Očekávané výstupy

žák:

Stručně popíše základní principy vzniku střídavého proudu.
Orientuje se v časově grafickém znázornění - sinusoidě. Prokáže
znalost pojmu perioda a kmitočet, umí je užívat k jednoduchým
výpočtům. Uvědomuje si rozdíly mezi efektivními a maximálními
hodnotami proudu a napětí. Orientuje se v rozdílu mezi
alternátorem a dynamem. Popíše transformátor, používá
transformační poměr, řeší jednoduché příklady, vysvětlí rozvodnou
síť.

Střídavý proud•

Učivo
Vznik střídavého proudu, měření střídavého proudu a napětí,
transformátory, rozvodná el.síť

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Matematika

9. ročník
Funkce a data

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Střídavý proud•
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5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

9. ročník

3. Vedení el.proudu v kapalinách a plynech
Očekávané výstupy

žák:

Na základě pokusu popíše elektrolýzu, prokáže znalost pojmů
elektroda, elektrolyt. Vysvětlí praktický význam. Popíše vznik a
průběh jiskrového výboje, el.oblouku a výboje ve zředěných
plynech. Vysvětlí princip blesku a ochrany před ním.

Vedení el.proudu v kapalinách a plynech•

Učivo
Vedení el.proudu v kapalinách a plynech

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Chemie

8. ročník
částicové složení látek

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Vedení el.proudu v kapalinách a plynech•

4. Vedení el.proudu v polovodičích
Očekávané výstupy

žák:

Popíše změnu odporu v polovodičích, pojmenuje některé druhy
polovodičů. Popíše vznik polovodiče typu P,N. Popíše princip
diody a způsoby jejího zapojení. Zná funkci diody jako
usměrňovače a vznik tepavého proudu. Zná a řídí se základními
pravidly pro práci s elektrickým proudem a elektrospotřebiči.

Vedení el.proudu v polovodičích•

Učivo
Polovodiče typu N a P, polovodičová dioda, dioda jako usměrňovač

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Chemie

8. ročník
prvky, sloučeniny
částicové složení látek

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

9. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Vedení el.proudu v polovodičích•

5. Elektromagnetické záření
Očekávané výstupy

žák:

Podá přehled elektromagnetických vln a jejich užití, vysvětlí pojem
vlnová délka. Popíše podstatu světla, prostředí, v jakém se
elektromagnetické vlny šíří. Popíše zdroje záření a jejich způsob
užití.

Elektromagnetické záření•

Učivo
Elektromagnetické vlny a záření, zdroje záření

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Elektromagnetické záření•
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5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

9. ročník

6. Světelné jevy
Očekávané výstupy

žák:

Umí popsat lom světla na rozhranní různých optických prostředí,
dokáže je graficky znázornit. Na pokusech i graficky vysvětlí lom
na čočce spojce i rozptylce. Dokáže určit jaký obraz vznikne.
Popíše oko z fyzikálního hlediska, určí jak napravovat základní
optické vady - dalekozrakost a krátkozrakost. Umí podat základní
informace o užití čoček v praxi (lupa, mikroskop, dalekohled,
fotoaparát).

MINIMÁLNÍ:
Zná způsob šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí,
rozliší spojnou čočku od rozptylky a zná jejich využití.

Světelné jevy•

Učivo
Lom světla, čočky, optické vlastnosti oka, lupa, mikroskop,
dalekohled

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis

8. ročník
nemoci a úrazy
anatomie a fyziologie člověka

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Světelné jevy•

7. Jaderná energie
Očekávané výstupy

žák:

Umí popsat stavbu atomu, používá pojmy nukleony, nukleonové
číslo. Zná informativně záření alfy, beta, gama, jejich
nebezpečnost a způsoby ochrany před nimi. Popíše užití
radioaktivity v různých oborech. Popíše řetězovou reakci a
uvolňování jaderné energie. Za pomoci obrázku popíše jaderný
reaktor. Zná možná nebezpečí jaderných reakcí a způsob
ochrany. Má základní informaci o obnovitelných a neobnovitelných
zdrojích a o jejich vlivu na životní prostřrdí.

Jaderná energie•

Učivo
Atomová jádra, radioaktivita, využití jaderného záření, jaderné
reakce, uvolňování jaderné energie, jaderný reaktor, jaderná
energetika, ochrana před zářením
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5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Jaderná energie•

8. Vesmír
Očekávané výstupy

žák:

Má základní představu o tělesech sluneční soustavy, objasní
pomocí poznatků o gravitační síle pohyb planet kolem Slunce. Umí
vyhledat základní charakteristiky v tabulkách. Umí charakterizovat
hvězdy jako vesmírná plynná tělesa, odliší hvězdu od planety na
základě jejich vlastností.

MINIMÁLNÍ:
Zná planety sluneční soustavy a jejich postavení vzhleden k
Slunci.
Osvojí si základní vědomosti o Zemi jako vesmírném tělese a jejím
postavení ve vesmíru.
Objasní pohyb planety Země kolem Slunce a pohyb Měsíce kolem
Země.
Odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností.

Vesmír•

Učivo
Sluneční soustava, naše galaxie, kosmonautika

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

Kooperace a kompetice

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
planeta Země

přesahy z učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
planeta Země

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

9. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Vesmír•

9. Co nám fyzika dala
Očekávané výstupy

žák:

Umí prokázat základní dovednosti, vědomosti získané během
výuky fyziky, umí vysvětlit základní fyzikální zákony a jevy, umí
řešit fyzikální úlohy, teoretické znalosti umí propojit s praxí

Co nám fyzika dala•

Učivo
vlastnosti látek, měření fyzikálních veličin, pohyb, síla, mechanické
vlastnosti kapalin a plynů, tepelné jevy, elektromagnetické jevy,
světelné jevy, zvukové jevy,energie a její přeměny, Země a vesmír

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

Kooperace a kompetice

Rozvoj schopností poznávání

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Co nám fyzika dala•

10. Laboratorní práce
Očekávané výstupy

žák:

Umí z pomůcek sestavit pokus, provést příslušná měření,
naměřené hodnoty zpracovat a zapsat závěry do protokolu,
teoretické poznatky umí aplikovat v praxi, dodržuje pravidla
bezpečnosti,

Laboratorní práce•

Učivo
LPč.1 - Zjisti, na čem závisí indukovaný proud
LPč.2 - Zobrazení předmětu čočkami
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5.6.2  Chemie
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

Kooperace a kompetice

Rozvoj schopností poznávání

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Laboratorní práce•

5.6.2  Chemie

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

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

2 2

Charakteristika předmětu
Chemie je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP, který žákovi umožňuje poznávání přírody jako systému,

chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy, uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich

aplikací v praktickém životě, rozvíjení dovedností objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat, vytvářet

a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně interpretovat. Učí žáky rozlišovat příčiny

chemických dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat je, popř. ovlivňovat, a to hlavně v souvislosti

s řešením praktických problémů. Výuka směřuje: k  podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání základních

chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, chemických látek a jejich reakcí s využíváním

jednoduchých chemických pokusů, řešení problémů a zdůvodňování správného jednání v praktických situacích;

k vytváření potřeb objevovat a vysvětlovat chemické jevy, zdůvodňovat vyvozené závěry a získané poznatky

využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů; k získávání a upevňování dovedností pracovat podle

pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Kompetence k učení

Učíme žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů. Vedeme žáky k efektivní

práci s informacemi z různých zdrojů. Umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky
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5.6.2  Chemie
Učební osnovy

a vyvozovat závěry. Učíme žáky správně zaznamenat a zdokumentovat experimenty.

Kompetence k řešení problémů

Vedeme žáky k řešení problémových úloh a situací. Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení.

Učíme žáky chápat vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních jevů. Podporujeme týmovou spolupráci při

řešení problémů. Využíváme moderní techniku a technologie.

Kompetence komunikativní

Učíme žáky stručně, přehledně a objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup a výsledky svých pozorování

a experimentů. Ve výuce podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky. Klademe důraz na

„kulturu“ komunikace. Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky. Připravujeme žáky na

zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a život ohrožujících situacích.

Kompetence sociální a personální

Podporujeme vzájemnou spolupráci žáků. Učíme žáky objektivně hodnotit práci svoji i práci svých spolužáků.

Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování.

Kompetence občanské

Vedeme žáky k odpovědnosti za své chování. Rovněž vedeme žáky k aktivní ochraně zdraví a k ochraně

životního prostředí. Sledujeme chování žáků (především při experimentech) - včas přijímáme účinná opatření.

Upozorňujeme žáky na negativní vliv drog, alkoholu, kouření a dalších faktorů poškozujících lidské zdraví.

Učíme žáky správně jednat v různých mimořádných život ohrožujících situacích. Učíme žáky poskytnout

účinnou první pomoc. Důsledně vyžadujeme dodržování stanovených pravidel (školní řád, řád učebny chemie,

manipulace s chemickými látkami, manipulace s ohněm apod.) a dodržování stanovených pracovních postupů.

Kompetence pracovní

Učíme žáky optimálně provádět pozorování a experimenty a získaná data vyhodnocovat, zpracovávat

a prezentovat. Různými formami (film, internet, exkurze apod.) seznamujeme žáky s rozličnými (chemií se

zabývajícími) profesemi. Podporujeme využívání výpočetní techniky, internetu a používání cizího jazyka. Dbáme

na dodržování zásad bezpečnosti práce, ochranu zdraví při práci a citlivé zacházení s technikou.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

Tématické okruhy

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

Průřezová témata pokrývaná předmětem

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy
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5.6.2  Chemie
Učební osnovy

8. ročník

8. ročník
2 týdně, P

1. bezpečnost práce
Očekávané výstupy

žák:

pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými
látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost
vybraných dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí

MINIMÁLNÍ:
pracuje bezpečně s vybranými běžně používanými nebezpečnými
látkami
poskytne první pomoc při zasažení pokožky kyselinou nebo
hydroxidem

bezpečnost práce s látkami•

objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s
únikem nebezpečných látek

MINIMÁLNÍ:
reaguje na případy úniku nebezpečných látek
chová se odpovědně při mimořádných událostech a prakticky
využívá základní znalosti první pomoci při likvidaci následků
hromadného zasažení obyvatel

likvidace havárií•

Učivo
zásady bezpečné práce, nebezpečné látky a přípravky

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Chemická praktika

9. ročník
Bezpečnost práce

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
bezpečnost práce s látkami•
likvidace havárií•
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5.6.2  Chemie
Učební osnovy

8. ročník

2. mimořádné události
Očekávané výstupy

žák:

objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s
únikem nebezpečných látek

MINIMÁLNÍ:
reaguje na případy úniku nebezpečných látek
chová se odpovědně při mimořádných událostech a prakticky
využívá základní znalosti první pomoci při likvidaci následků
hromadného zasažení obyvatel

likvidace havárií•

Učivo
mimořádné události

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Dějepis

9. ročník
2. světová válka

8. ročník
1. světová válka

Výtvarná výchova

Rozvíjení smyslového vnímání

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
likvidace havárií•

3. vlastnosti látek
Očekávané výstupy

žák:

určí společné a rozdílné vlastnosti látek

MINIMÁLNÍ:
rozliší společné a rozdílné vlastnosti látek
rozpozná přeměny skupenství látek

vlastnosti látek•

Učivo
vlastnosti látek

 563
Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové

SMILE verze 3.2.0



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.2  Chemie
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

8. ročník
Habsburkové na českém trůnu

Chemická praktika

9. ročník
Organická chemie
Anorganická chemie
Dělící metody

Výtvarné činnosti

7. ročník
Keramika
Textil
Papír
Sklo

8. ročník
Keramika
Textil
Papír
Sklo

9. ročník
Keramika
Textil
Papír
Sklo

Technické práce

8. ročník
vlastnosti a zpracování materiálů

přesahy z učebních bloků:

Fyzika

6. ročník
Stavba látek

Šití

8. ročník
Ruční práce

Dějepis

Habsburkové na českém trůnu
Technické práce

vlastnosti a zpracování materiálů
Výtvarné činnosti

Keramika
Papír
Sklo

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vlastnosti látek•
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5.6.2  Chemie
Učební osnovy

8. ročník

4. směsi
Očekávané výstupy

žák:

rozlišuje směsi a chemické látky

MINIMÁLNÍ:
pozná směsi a chemické látky

identifikace směsí a látek•

vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení

MINIMÁLNÍ:
rozezná druhy roztoků a jejich využití v běžném životě

příprava roztoků•

vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek
rozpustnost látek•

navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o
známém složení; uvede příklady oddělování složek v praxi

dělící metody•

Učivo
směsi

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Dějepis

8. ročník
Habsburkové na českém trůnu

Přírodopis

9. ročník
půda

Chemická praktika

Dělící metody

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
identifikace směsí a látek•
příprava roztoků•
rozpustnost látek•
dělící metody•
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.2  Chemie
Učební osnovy

8. ročník

5. voda, vzduch
Očekávané výstupy

žák:

rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití

MINIMÁLNÍ:
rozliší různé druhy vody a uvést příklady jejich použití

voda•

uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním
prostředí a domácnosti, navrhne nejvhodnější preventivní opatření
a způsoby likvidace znečištění

MINIMÁLNÍ:
uvede zdroje znečišťování vody a vzduchu ve svém nejbližším
okolí

znečištění prostředí•

Učivo
voda, vzduch

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Občanská výchova

9. ročník
Globalizace

Fyzika

8. ročník
Počasí kolem nás
Změny skupenství

Přírodopis

6. ročník
ochrana životního prostředí

7. ročník
ochrana životního prostředí

9. ročník
globální problémy
klima a život
vznik a vývoj života

Zeměpis

6. ročník
planeta Země

9. ročník
krajina a životní prostředí

přesahy z učebních bloků:

Ekologická praktika

9. ročník
ozón
kyselé deště

Zeměpis

krajina a životní prostředí

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
voda•
znečištění prostředí•
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.2  Chemie
Učební osnovy

8. ročník

6. částicové složení látek
Očekávané výstupy

žák:

používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech

MINIMÁLNÍ:
sestavit podle návodu, náčrtu, plánu daný model

atomy a molekuly•

Učivo
částicové složení látek

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Fyzika

6. ročník
Stavba látek

přesahy z učebních bloků:

Fyzika

9. ročník
Vedení el.proudu v polovodičích
Vedení el.proudu v kapalinách a
plynech

8. ročník
El. náboj, el. pole

6. ročník
El. vlastnosti
Stavba látek

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
atomy a molekuly•
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.2  Chemie
Učební osnovy

8. ročník

7. prvky, sloučeniny
Očekávané výstupy

žák:

rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívané
ve správných souvislostech

MINIMÁLNÍ:
uvede nejobvyklejší chemické prvky a jednoduché chemické
sloučeniny a jejich značky

prvky a sloučeniny•

orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná
vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti

MINIMÁLNÍ:
rozpozná vybrané kovy a nekovy a jejich možné vlastnosti

periodická soustava prvků•

rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady
prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a
zhodnotí jejich využívání

reakce•

přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti
vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu

MINIMÁLNÍ:
pojmenuje výchozí látky a produkty nejjednodušších chemických
reakcí

rovnice•

aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických
reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu

faktory ovlivňující reakce•

porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných
oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv významných
zástupců těchto látek na životní prostředí

MINIMÁLNÍ:
popíše vlastnosti a použití vybraných prakticky využitelných oxidů,
kyselin, hydroxidů a solí a zná vliv těchto látek na životní prostředí

oxidy, hydroxidy,kyseliny a soli•

vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí
a uvede opatření, kterými jim lze předcházet

kyselé deště•

orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním
indikátorovým papírkem a uvede příklady uplatňování neutralizace
v praxi

MINIMÁLNÍ:
orientuje se na stupnici pH, změřit pH roztoku univerzálním
indikátorovým papírkem

pH•

Učivo
prvky, chemické sloučeniny
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.2  Chemie
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Dějepis

8. ročník
Habsburkové na českém trůnu

Fyzika

6. ročník
Stavba látek

Přírodopis

9. ročník
půda
horniny a nerosty
vývoj Země
Země - vesmír, stavba

Chemická praktika

Anorganická chemie
Výtvarné činnosti

8. ročník
Keramika
Textil
Papír
Sklo

přesahy z učebních bloků:

Fyzika

9. ročník
Vedení el.proudu v polovodičích

6. ročník
Stavba látek

Dějepis

9. ročník
2. světová válka

8. ročník
1. světová válka
Habsburkové na českém trůnu

Výtvarné činnosti

Papír
Sklo

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
prvky a sloučeniny•
periodická soustava prvků•
reakce•
rovnice•
faktory ovlivňující reakce•
oxidy, hydroxidy,kyseliny a soli•
kyselé deště•
pH•
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.2  Chemie
Učební osnovy

9. ročník

9. ročník
2 týdně, P

1. uhlovodíky
Očekávané výstupy

žák:

rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a
použití

MINIMÁLNÍ:
sestavit podle návodu, náčrtu, plánu daný model

uhlovodíky•

Učivo
uhlovodíky

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků:

Fyzika

8. ročník
Pístové spalovací motory

Přírodopis

9. ročník
globální problémy

Zeměpis

7. ročník
Antarktida
Asie
Amerika
Austrálie
Afrika

8. ročník
východní Evropa
jihovýchodníEvropa
střední Evropa
jižní Evropa
západní Evropa
severní Evropa
Evropa

9. ročník
krajina a životní prostředí

Chemická praktika

Organická chemie

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.2  Chemie
Učební osnovy

9. ročník

Kritéria hodnocení
uhlovodíky•

2. paliva
Očekávané výstupy

žák:

zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů
energie a uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy

MINIMÁLNÍ:
zhodnotí užívání paliv jako zdrojů energie
vyjmenuje některé produkty průmyslového zpracování ropy

paliva•

Učivo
paliva

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků:

Fyzika

8. ročník
Pístové spalovací motory

Přírodopis

6. ročník
ochrana životního prostředí

7. ročník
ochrana životního prostředí

9. ročník
globální problémy

Zeměpis

7. ročník
Antarktida
Asie
Amerika
Austrálie
Afrika

8. ročník
východní Evropa
jihovýchodníEvropa
střední Evropa
jižní Evropa
západní Evropa
severní Evropa
Evropa

9. ročník
krajina a životní prostředí

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
paliva•
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.2  Chemie
Učební osnovy

9. ročník

3. deriváty uhlovodíků
Očekávané výstupy

žák:

rozliší vybranné deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti
a použití

MINIMÁLNÍ:
sestavit podle návodu, náčrtu, plánu daný model

deriváty uhlovodíků•

Učivo
deriváty uhlovodíků

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

8. ročník
1. světová válka

9. ročník
2. světová válka

Přírodopis

7. ročník
ochrana životního prostředí

Chemická praktika

9. ročník
Organická chemie

přesahy z učebních bloků:

Dějepis

9. ročník
2. světová válka

8. ročník
1. světová válka

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
deriváty uhlovodíků•

4. přírodní látky
Očekávané výstupy

žák:

orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a
koncových produktů biochemického zpracování, především
bílkovin, tuků a sacharidů; určí podmínky postačující pro aktivní
fotosyntézu; uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sachridů a
vitaminů

MINIMÁLNÍ:
uvede příklady bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů v potravě z
hlediska obecně uznávaných zásad správné výživy

přírodní látky•

Učivo
přírodní látky

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis

6. ročník
potravní vztahy

přesahy z učebních bloků:

Výtvarné činnosti

9. ročník
Papír
Sklo
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.2  Chemie
Učební osnovy

9. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
přírodní látky•

5. chemický průmysl
Očekávané výstupy

žák:

zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska
trvale udržitelného rozvoje na Zemi

MINIMÁLNÍ:
uvede příklady využívání prvotních a druhotných surovin

chemický průmysl•

Učivo
chemický průmysl

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Občanská výchova

9. ročník
Globalizace

Přírodopis

6. ročník
ochrana životního prostředí

7. ročník
ochrana životního prostředí

9. ročník
globální problémy

Zeměpis

6. ročník
Česká republika

9. ročník
krajina a životní prostředí

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
chemický průmysl•
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.2  Chemie
Učební osnovy

9. ročník

6. hořlaviny
Očekávané výstupy

žák:

aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových
situací z praxe

hořlaviny, hašení•

Učivo
hořlaviny

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Fyzika

8. ročník
Pístové spalovací motory

Chemická praktika

9. ročník
Bezpečnost práce

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
hořlaviny, hašení•

7. chemické látky v praxi
Očekávané výstupy

žák:

orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich
vlivech na životní prostředí a zdraví člověka (léčiva a návykové
látky, průmyslová hnojiva, tepelně zpracovávané materiály, plasty,
detergenty a pesticidy, insekticidy)

MINIMÁLNÍ:
zhodnotí využívání různých látek v praxi vzhledem k životnímu
prostředí a zdraví člověka

chemické látky v praxi•

Učivo
léčiva a návykové látky, průmyslová hnojiva, tepelně zpracovávané
materiály, plasty, detergenty a pesticidy, insekticidy
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků:

Chemická praktika

9. ročník
Bezpečnost práce

Výtvarné činnosti

7. ročník
Keramika
Textil
Papír
Sklo

8. ročník
Hračky, loutky.
Keramika
Textil
Papír
Sklo

9. ročník
Keramika
Textil
Papír
Sklo

přesahy z učebních bloků:

Výtvarné činnosti

9. ročník
Keramika
Sklo

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
chemické látky v praxi•

5.6.3  Přírodopis

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

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

2 2 2+1 1+1

Charakteristika předmětu
Přírodopis je předmět, který vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda a v 8. ročníku navíc ze vzdělávací

oblasti Člověk a zdraví v RVP ZV.

Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem. Dává jim

základ pro lepší pochopení a využívání současných technologií a pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě.

Žáci mají příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe

a ovlivňuje se.
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

Vzdělávací předmět podporuje vytváření otevřeného myšlení a logického uvažování. Svým charakterem výuky

umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů a tím si uvědomovat i užitečnost

přírodovědných poznatků a jejich aplikaci v praktickém životě. Jedná se o rozvíjení dovedností soustavně,

objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě

pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Žáci se učí klást

si otázky a hledat na ně odpovědi.

Žáci poznávají souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, závislost člověka na přírodních zdrojích

a vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí a na lidské zdraví. Učí se zkoumat změny probíhající v přírodě,

odhalovat příčiny a následky ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů a uvědoměle využívat své

přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí a principů udržitelného rozvoje. Komplexní

pohled na vztah mezi člověkem a přírodou je i uvědomování si pozitivního vlivu přírody na citový život člověka.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Kompetence k učení

Metody a formy výuky jsou zejména motivační, proto převažují metody názorně demonstrační, obohacující

frontální výklad. Vedle frontální formy se v hodinách využívá skupinová práce v kombinaci s problémovým

rozhovorem. Skupinová práce dominuje v laboratorním cvičení.

Žák samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich

závěry pro využití v budoucnosti. Vyhledává a třídí informace, efektivně jich využívá při procesu učení a  při

tvůrčí a praktické činnosti.

Kompetence k řešení problémů

Učitelé orientují učivo prakticky, tj. tak aby bylo zřejmé, že přírodovědné myšlení vysvětluje realitu

každodenního života a je nástrojem k jejímu zlepšování. Učitel metodou problémového rozhovoru vede žáky ke

kladení otázek po přírodovědných příčinách jevů, které kolem sebe vidí.

Žák rozpoznává a pochopí problémy současného stavu životního prostředí. Přemýšlí o příčinách a je schopen

vyvodit způsoby řešení. Uvažuje kriticky, je schopen své názory obhájit. Uvědomuje si zodpovědnost za svá

rozhodnutí.

Kompetence komunikativní

Ve všech výukových situacích žák používá přírodovědecké terminologie i pojmů z jiných vědních oborů. Při

argumentaci pracuje s pojmy, které přesně definuje. Těchto kompetencí nabývá jednak poslechem výkladu

učitele, problémovým rozhovorem s učitelem, při frontální výuce i v komunikaci se spolužáky ve skupinové

výuce atd. Učitel vede žáka k využívání internetu pro získávání vědeckých informací, k práci s učebnicí

a populárně naučnou literaturou knižní i časopiseckou. Nabyté informace je schopen zpracovat a přednést.

Kompetence sociální a personální

Učitel vytváří ve vyučování atmosféru společného zájmu na stavu životního prostředí na Zemi.

Žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na vytváří pravidel týmové práce a učí se ohleduplnosti, úctě při

jednání s druhými lidmi a respektuje názor ostatních.

Kompetence občanské

Žák chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní

prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti. Rozhoduje se

zodpovědně a poskytne dle svých možností účinnou pomoc. Chová se zodpovědně v krizových situacích i v

situacích ohrožujících život a zdraví člověka.

Chápe potřebu zákonných norem nutných k ochraně životního prostředí a nutnosti jejich dodržování

v každodenním životě.

Kompetence pracovní

Žák zná a dodržuje bezpečnostní pravidla při praktických činnostech, je schopen používat jednoduchou

laboratorní techniku. Získané znalosti a zkušenosti využívá v praktickém životě.
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ekosystémy

Tématické okruhy

Základní podmínky života

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

Průřezová témata pokrývaná předmětem

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Sebepoznání a sebepojetí

6. ročník
2 týdně, P
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

6. ročník

1. laboratorní práce
Očekávané výstupy

žák:

dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při
pozorování živé a neživé přírody

MINIMÁLNÍ:
dodržuje základní pravidla bezpečného chování při poznávání
přírody

pravidla bezpečnosti práce•

aplikuje praktické metody poznávání přírody

MINIMÁLNÍ:
má základní vědomosti o přírodě a přírodních dějích
využívá metody poznávání přírody osvojované v přírodopisu

metody poznávání přírody•

třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších
taxonomických jednotek

MINIMÁLNÍ:
rozliší základní systematické skupiny rostlin a zná jejich zástupce
rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná hlavní zástupce

třídění organismů•

uvede na příkladech z běžného života význam virů, bakterií, hub,
rostlin a živočichů v přírodě

MINIMÁLNÍ:
pozná význam rostlin a živočichů v přírodě i pro člověka

význam organismů v přírodě•

porovná vnější stavbu jednotlivých orgánů rostlin a uvede
praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku

MINIMÁLNÍ:
porovná vnější stavbu rostlinného těla a zná funkce jednotlivých
částí těla rostlin

vnější stavba rostlin•

rozlišuje a porovnává jednotlivé skupiny rostlin, určuje vybrané
rostliny

poznávání rostlin•

Učivo
laboratorní práce, terénní pozorování
1.LP.: Mikroskop, vodní preparát - bez protokolu, pouze nácvik práce
2.LP.: Pozorování mechů (měřík)
3.LP.: Pozorování jehličnanů (určující znaky)
4.LP.: Pozorování nálevníků
5.LP.: Určování rostlin

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Botanická praktika

7. ročník
Mikroskopování

Zoologická praktika

8. ročník
Mikroskopování

Botanická praktika

7. ročník
Herbář

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

6. ročník

Kritéria hodnocení
pravidla bezpečnosti práce•
metody poznávání přírody•
třídění organismů•
význam organismů v přírodě•
vnější stavba rostlin•
poznávání rostlin•

2. praktické poznávání
Očekávané výstupy

žák:

aplikuje praktické metody poznávání přírody

MINIMÁLNÍ:
má základní vědomosti o přírodě a přírodních dějích
využívá metody poznávání přírody osvojované v přírodopisu

metody poznávání přírody•

rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a
porovná je podle charakteristických znaků

MINIMÁLNÍ:
rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby podle
charakteristických znaků

poznávání hub•

rozlišuje a porovnává jednotlivé skupiny rostlin, určuje vybrané
rostliny

poznávání rostlin•

rozlišuje a porovnává jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané
živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin

poznávání živočichů•

Učivo
praktické metody poznávání přírody - pozorování lupou
a mikroskopem, určovací klíče a atlasy, jednoduché rozčleňování
rostlin a živočichů

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Praktické činnosti

6. ročník
Pěstitelství
Chov domácího zvířectva

Botanická praktika

7. ročník
Mikroskopování

Zoologická praktika

8. ročník
Mikroskopování
Preparace

Botanická praktika

7. ročník
Herbář

Praktické činnosti

6. ročník
Rostliny a jejich využití

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

6. ročník

Kritéria hodnocení
metody poznávání přírody•
poznávání hub•
poznávání rostlin•
poznávání živočichů•

3. třídění organismů
Očekávané výstupy

žák:

třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších
taxonomických jednotek

MINIMÁLNÍ:
rozliší základní systematické skupiny rostlin a zná jejich zástupce
rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná hlavní zástupce

třídění organismů•

rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a
porovná je podle charakteristických znaků

MINIMÁLNÍ:
rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby podle
charakteristických znaků

poznávání hub•

rozlišuje a porovnává jednotlivé skupiny rostlin, určuje vybrané
rostliny

poznávání rostlin•

rozlišuje a porovnává jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané
živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin

poznávání živočichů•

Učivo
význam a zásady třídění organismů
systém rostlin - poznávání a zařazování daných zástupců běžných
druhů řas, mechorostů, kapraďorostů, nahosemenných
a krytosemenných rostlin

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Botanická praktika

7. ročník
Mikroskopování

Zoologická praktika

8. ročník
Mikroskopování
Preparace

Botanická praktika

7. ročník
Herbář
Práce s odbornou literaturou

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
třídění organismů•
poznávání hub•
poznávání rostlin•
poznávání živočichů•
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

6. ročník

4. organismy a prostředí
Očekávané výstupy

žák:

rozlišuje a uvede příklady systémů organismů - populace,
společenstva, ekosystémy; na příkladu objasní základní princip
existence živých a neživých složek ekosystému

MINIMÁLNÍ:
rozliší populace, společenstva, ekosystémy a objasní základní
princip některého ekosystému

systémy organismů•

Učivo
organismy a prostředí - vzájemné vztahy mezi organismy, mezi
organismy a prostředím, populace, společenstva, přirozené a umělé
ekosystémy, potravní řetězce, rovnováha v ekosystému

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

Ekosystémy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Botanická praktika

7. ročník
Mikroskopování

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
systémy organismů•

5. význam organismů
Očekávané výstupy

žák:

uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy
mezi nimi

MINIMÁLNÍ:
popíše přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí
uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy
mezi nimi

výskyt organismů•

uvede na příkladech z běžného života význam virů, bakterií, hub,
rostlin a živočichů v přírodě

MINIMÁLNÍ:
pozná význam rostlin a živočichů v přírodě i pro člověka

význam organismů v přírodě•

Učivo
viry, bakterie, houby, rostliny a živočichové - význam a vztahy

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

Ekosystémy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

6. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
výskyt organismů•
význam organismů v přírodě•

6. potravní vztahy
Očekávané výstupy

žák:

uvede na příkladech z běžného života význam virů, bakterií, hub,
rostlin a živočichů v přírodě

MINIMÁLNÍ:
pozná význam rostlin a živočichů v přírodě i pro člověka

význam organismů v přírodě•

vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých
ekosystémech a zhodnotí jejich význam

MINIMÁLNÍ:
vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých
ekosystémech

potravní vztahy•

Učivo
potravní vztahy v ekosystému, potravní řetězec, potravní síť,
potravní pyramida
producent, konzument, konzument - reducent
symbióza, parazitismus, predace
fotosyntéza, dýchání

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

Ekosystémy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Chemie

9. ročník
přírodní látky

Praktické činnosti

6. ročník
Chov domácího zvířectva
Rostliny a jejich využití

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
význam organismů v přírodě•
potravní vztahy•
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

6. ročník

7. houby s plodnicemi
Očekávané výstupy

žák:

rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a
porovná je podle charakteristických znaků

MINIMÁLNÍ:
rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby podle
charakteristických znaků

poznávání hub•

vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v
ekosystémech a místo v potravních řetězcích

význam hub v ekosystému•

Učivo
houby s plodnicemi - stavba, výskyt, význam, zásady sběru,
konzumace a první pomoc při otravě houbami

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

Ekosystémy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
poznávání hub•
význam hub v ekosystému•

8. lišejníky
Očekávané výstupy

žák:

objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků

MINIMÁLNÍ:
pozná lišejníky

lišejníky - symbióza•

Učivo
lišejníky - stavba, symbióza, výskyt a význam

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

Ekosystémy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

6. ročník

Kritéria hodnocení
lišejníky - symbióza•

9. vnější stavba rostlin
Očekávané výstupy

žák:

porovná vnější stavbu jednotlivých orgánů rostlin a uvede
praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku

MINIMÁLNÍ:
porovná vnější stavbu rostlinného těla a zná funkce jednotlivých
částí těla rostlin

vnější stavba rostlin•

odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení
některých rostlin podmínkám prostředí

přizpůsobení rostlin podmínkám prostředí•

Učivo
vnější stavba těla rostlin - kořen, stonek, list, květ, plod

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ekosystémy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

6. ročník
Zobrazení skutečnosti

Praktické činnosti

Pěstitelství
Botanická praktika

7. ročník
Mikroskopování
Herbář

Praktické činnosti

6. ročník
Rostliny a jejich využití

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vnější stavba rostlin•
přizpůsobení rostlin podmínkám prostředí•
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

6. ročník

10. rostliny a prostředí
Očekávané výstupy

žák:

odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení
některých rostlin podmínkám prostředí

přizpůsobení rostlin podmínkám prostředí•

rozlišuje a porovnává jednotlivé skupiny rostlin, určuje vybrané
rostliny

poznávání rostlin•

Učivo
rostliny a prostředí - význam a přizpůsobení

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ekosystémy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Občanská výchova

6. ročník
Návykové látky

Botanická praktika

7. ročník
Mikroskopování
Herbář

Praktické činnosti

6. ročník
Rostliny a jejich využití

Zeměpis

regiony ČR
Česká republika

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
přizpůsobení rostlin podmínkám prostředí•
poznávání rostlin•
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

6. ročník

11. živočišná společenstva
Očekávané výstupy

žák:

porovná základní vnější stavbu vybraných živočichů

MINIMÁLNÍ:
rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná hlavní zástupce
porovná vnější stavbu živočichů a vysvětlí funkce jednotlivých
orgánů

vnější stavba živočichů•

rozlišuje a porovnává jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané
živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin

poznávání živočichů•

odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů
v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a
přizpůsobení danému prostředí

MINIMÁLNÍ:
odvodí na základě vlastního pozorování základní projevy chování
živočichů v přírodě, objasní jejich způsob života a přizpůsobení
danému prostředí

přizpůsobení živočichů podmínkám prostředí•

Učivo
rozšíření, význam a ochrana živočichů - živočišná společenstva

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Konverzace v německém jazyce

9. ročník
zvířata

Zeměpis

6. ročník
regiony ČR
Česká republika

přesahy z učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
regiony ČR
Česká republika

Konverzace v německém jazyce

9. ročník
zvířata

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vnější stavba živočichů•
poznávání živočichů•
přizpůsobení živočichů podmínkám prostředí•
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

6. ročník

12. chování živočichů
Očekávané výstupy

žák:

uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy

MINIMÁLNÍ:
ví o významu živočichů v přírodě i pro člověka a uplatňuje zásady
bezpečného chování ve styku se živočichy

zásady chování ve styku se živočichy•

uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní
prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému

MINIMÁLNÍ:
popíše změny v přírodě vyvolané člověkem a objasní jejich
důsledky
pozná kladný a záporný vliv člověka na životní prostředí

vlivy člověka na životní prostředí•

Učivo
projevy chování živočichů
neobvyklé chování - př. vzteklina

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ekosystémy

přesahy do učebních bloků:

Praktické činnosti

6. ročník
Chov domácího zvířectva

přesahy z učebních bloků:

Praktické činnosti

6. ročník
Chov domácího zvířectva

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
zásady chování ve styku se živočichy•
vlivy člověka na životní prostředí•

13. ochrana životního prostředí
Očekávané výstupy

žák:

uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní
prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému

MINIMÁLNÍ:
popíše změny v přírodě vyvolané člověkem a objasní jejich
důsledky
pozná kladný a záporný vliv člověka na životní prostředí

vlivy člověka na životní prostředí•

Učivo
ochrana přírody a životního prostředí - globální problémy a jejich
řešení, chráněná území
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

6. ročník

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
regiony ČR
Česká republika
krajinná sféra

7. ročník
Antarktida
Asie
Amerika
Austrálie
Afrika

Praktické činnosti

6. ročník
Rostliny a jejich využití
Pěstitelství
Chov domácího zvířectva

přesahy z učebních bloků:

Občanská výchova

6. ročník
Zdraví

Chemie

9. ročník
chemický průmysl
paliva

8. ročník
voda, vzduch

Zeměpis

9. ročník
krajina a životní prostředí
světové hodspodářství

8. ročník
východní Evropa
jihovýchodníEvropa
střední Evropa
jižní Evropa
západní Evropa
severní Evropa

Praktické činnosti

6. ročník
Pěstitelství
Chov domácího zvířectva

Zeměpis

8. ročník
Evropa

7. ročník
Antarktida
Asie
Amerika
Austrálie
Afrika

6. ročník
regiony ČR
Česká republika
krajinná sféra

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vlivy člověka na životní prostředí•

Soutěže

Aktivity, pomůcky, soutěže

Mikroskopování•

Poznávání rostin•

Poznávání živočichů•
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

6. ročník

7. ročník
2 týdně, P

1. laboratorní práce
Očekávané výstupy

žák:

dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při
pozorování živé a neživé přírody

pravidla bezpečnosti práce•

aplikuje praktické metody poznávání přírody
metody poznávání přírody•

popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a
objasní funkci základních organel

MINIMÁLNÍ:
rozpozná rozdíl mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými
organismy

stavba buněk•

třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších
taxonomických jednotek;
rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny rostlin, určuje vybrané
rostliny, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin;
rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané
živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin

MINIMÁLNÍ:
rozliší základní systematické skupiny rostlin a zná jejich zástupce
rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná hlavní zástupce

třídění organismů•

odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od
buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům;
porovná vnitřní stavbu jednotlivých orgánů rostlin a uvede
praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku

MINIMÁLNÍ:
porovná vnější a vnitřní stavbu rostlinného těla a zná funkce
jednotlivých částí těla rostlin

stavba rostlinného těla•

porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a
vysvětlí funkci jednotlivých orgánů

MINIMÁLNÍ:
porovná vnější a vnitřní stavbu živočichů a vysvětlí funkce
jednotlivých orgánů

stavba živočišného těla•

Učivo
laboratorní práce, terénní pozorování
1.LP.: Srovnání rostlinné a živočišné buňky
2.LP.: Pozorování stavby stonku rostlin (příčný řez)
3.LP.: Povrch listu - otisk(nebo stavba květu)
4.LP.: Pozorování stavby těla hmyzu
5.LP.: Bezobratlí živočichové

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Tvorba mediálního sdělení

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Botanická praktika

7. ročník
Mikroskopování

Zoologická praktika

8. ročník
Mikroskopování

Botanická praktika

7. ročník
Herbář
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

7. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
pravidla bezpečnosti práce•
metody poznávání přírody•
stavba buněk•
třídění organismů•
stavba rostlinného těla•
stavba živočišného těla•

2. praktické poznávání
Očekávané výstupy

žák:

aplikuje praktické metody poznávání přírody
metody poznávání přírody•

třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších
taxonomických jednotek;
rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny rostlin, určuje vybrané
rostliny, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin;
rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané
živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin

MINIMÁLNÍ:
rozliší základní systematické skupiny rostlin a zná jejich zástupce
rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná hlavní zástupce

třídění organismů•

Učivo
praktické metody poznávání přírody - pozorování lupou
a mikroskopem, určovací klíče a atlasy, jednoduché rozčleňování
rostlin a živočichů

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Botanická praktika

7. ročník
Mikroskopování

Zoologická praktika

8. ročník
Mikroskopování
Preparace

Botanická praktika

7. ročník
Herbář

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

7. ročník

Kritéria hodnocení
metody poznávání přírody•
třídění organismů•

3. třídění organismů
Očekávané výstupy

žák:

třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších
taxonomických jednotek;
rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny rostlin, určuje vybrané
rostliny, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin;
rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané
živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin

MINIMÁLNÍ:
rozliší základní systematické skupiny rostlin a zná jejich zástupce
rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná hlavní zástupce

třídění organismů•

Učivo
třídění organismů

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ekosystémy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Botanická praktika

7. ročník
Mikroskopování

Zoologická praktika

8. ročník
Mikroskopování
Preparace

Botanická praktika

7. ročník
Herbář

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
třídění organismů•

4. základní stavba těl organismů
Očekávané výstupy

žák:

rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů
(orgánových soustav) rostlin a živočichů

MINIMÁLNÍ:
zná základní funkce hlavních orgánů a orgánových soustav rostlin
i živočichů

základní stavba těl organismů•

Učivo
základní struktura života - buňky, pletiva, tkáně, orgány, orgánové
soustavy, organismy jednobuněčné a mnohobuněčné

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

7. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
základní stavba těl organismů•

5. hospodářsky významné rostliny
Očekávané výstupy

žák:

třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších
taxonomických jednotek;
rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny rostlin, určuje vybrané
rostliny, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin;
rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané
živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin

MINIMÁLNÍ:
rozliší základní systematické skupiny rostlin a zná jejich zástupce
rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná hlavní zástupce

třídění organismů•

vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho
význam z hlediska dědičnosti

rozmnožování organismů•

Učivo
dědičnost a proměnlivost organismů - šlechtění, hospodářský
význam rostlin;
systém rostlin - využití hospodářsky významných zástupců

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
regiony ČR

8. ročník
Evropa

Praktické činnosti

6. ročník
Rostliny a jejich využití
Pěstitelství

přesahy z učebních bloků:

Zeměpis

8. ročník
jihovýchodníEvropa
střední Evropa
jižní Evropa
západní Evropa
severní Evropa

Botanická praktika

7. ročník
Herbář

Zeměpis

8. ročník
Evropa

6. ročník
regiony ČR

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

7. ročník

Kritéria hodnocení
třídění organismů•
rozmnožování organismů•

6. mikroorganismy
Očekávané výstupy

žák:

popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a
objasní funkci základních organel

MINIMÁLNÍ:
rozpozná rozdíl mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými
organismy

stavba buněk•

uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v
přírodě i pro člověka

MINIMÁLNÍ:
uvede na příkladech vliv virů a bakterií v přírodě a na člověka

význam mikroorganismů•

Učivo
viry a bakterie - výskyt, význam, praktické využití

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ekosystémy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Přírodopis

8. ročník
choroby

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
stavba buněk•
význam mikroorganismů•

7. houby
Očekávané výstupy

žák:

vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v
ekosystémech a místo v potravních řetězcích

význam hub•

Učivo
houby bez plodnic - základní charakteristika, pozitivní a negativní vliv
na živé organismy a člověka;
houby s plodnicemi - výskyt a význam

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

7. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
význam hub•

8. anatomie a morfologie rostlin
Očekávané výstupy

žák:

aplikuje praktické metody poznávání přírody
metody poznávání přírody•

rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů
(orgánových soustav) rostlin a živočichů

MINIMÁLNÍ:
zná základní funkce hlavních orgánů a orgánových soustav rostlin
i živočichů

základní stavba těl organismů•

odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od
buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům;
porovná vnitřní stavbu jednotlivých orgánů rostlin a uvede
praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku

MINIMÁLNÍ:
porovná vnější a vnitřní stavbu rostlinného těla a zná funkce
jednotlivých částí těla rostlin

stavba rostlinného těla•

Učivo
anatomie a morfologie rostlin - stavba jednotlivých částí těla vyšších
rostlin (kořen, stonek, list, květ, plod)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Praktické činnosti

6. ročník
Rostliny a jejich využití
Pěstitelství

přesahy z učebních bloků:

Botanická praktika

7. ročník
Mikroskopování
Herbář

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
metody poznávání přírody•
základní stavba těl organismů•
stavba rostlinného těla•
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

7. ročník

9. fyziologie rostlin
Očekávané výstupy

žák:

vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho
význam z hlediska dědičnosti

rozmnožování organismů•

vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a
jejich využití při pěstování rostlin

MINIMÁLNÍ:
rozlišuje základní rostlinné fyziologické procesy a jejich využití

fyziologie rostlin•

odvodí závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám
prostředí

přizpůsobení rostlin prostředí•

zhodnotí význam rostlin v přírodě i pro člověka

MINIMÁLNÍ:
uvede význam hospodářsky důležitých rostlin a způsob jejich
pěstování

význam rostlin•

Učivo
fyziologie rostlin - základní principy fotosyntézy, dýchání, růstu,
rozmnožování

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rozmnožování organismů•
fyziologie rostlin•
přizpůsobení rostlin prostředí•
význam rostlin•
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

7. ročník

10. rostliny cizokrajných ekosystémů
Očekávané výstupy

žák:

třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších
taxonomických jednotek;
rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny rostlin, určuje vybrané
rostliny, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin;
rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané
živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin

MINIMÁLNÍ:
rozliší základní systematické skupiny rostlin a zná jejich zástupce
rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná hlavní zástupce

třídění organismů•

odvodí závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám
prostředí

přizpůsobení rostlin prostředí•

zhodnotí význam rostlin v přírodě i pro člověka

MINIMÁLNÍ:
uvede význam hospodářsky důležitých rostlin a způsob jejich
pěstování

význam rostlin•

Učivo
příklady rostlin cizokrajných ekosystémů

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

Ekosystémy

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

7. ročník
Antarktida
Asie
Amerika
Austrálie
Afrika

přesahy z učebních bloků:

Zeměpis

7. ročník
Afrika
Asie
Amerika
Austrálie

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
třídění organismů•
přizpůsobení rostlin prostředí•
význam rostlin•
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

7. ročník

11. stavba těl živočichů
Očekávané výstupy

žák:

popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a
objasní funkci základních organel

MINIMÁLNÍ:
rozpozná rozdíl mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými
organismy

stavba buněk•

porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a
vysvětlí funkci jednotlivých orgánů

MINIMÁLNÍ:
porovná vnější a vnitřní stavbu živočichů a vysvětlí funkce
jednotlivých orgánů

stavba živočišného těla•

Učivo
stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla - živočišná buňka,
tkáně, orgány, orgánové soustavy, organismy jednobuněčné
a mnohobuněčné

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Zoologická praktika

8. ročník
Mikroskopování

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
stavba buněk•
stavba živočišného těla•

12. vývin a systém živočichů
Očekávané výstupy

žák:

odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů
v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a
přizpůsobení danému prostředí

přizpůsobení živočichů prostředí•

zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka

MINIMÁLNÍ:
využívá zkušenosti s chovem vybraných domácích živočichů k
zajišťování jejich životních potřeb

význam živočichů•

Učivo
vývin a systém živočichů - významní zástupci jednotlivých skupin
živočichů - prvoci, bezobratlí (žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši,
kroužkovci, členovci)

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

7. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
přizpůsobení živočichů prostředí•
význam živočichů•

13. živočišná společenstva
Očekávané výstupy

žák:

zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka

MINIMÁLNÍ:
využívá zkušenosti s chovem vybraných domácích živočichů k
zajišťování jejich životních potřeb

význam živočichů•

vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v daných
ekosystémech a zhodnotí jejich význam

potravní vztahy•

uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní
prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému

MINIMÁLNÍ:
popíše změny v přírodě vyvolané člověkem a objasní jejich
důsledky
pozná kladný a záporný vliv člověka na životní prostředí

vliv člověka na prostředí•

Učivo
rozšíření, význam a ochrana živočichů - živočišná společenstva

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

Ekosystémy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
význam živočichů•
potravní vztahy•
vliv člověka na prostředí•
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

7. ročník

14. rozšíření a ochrana živočichů
Očekávané výstupy

žák:

uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy

MINIMÁLNÍ:
ví o významu živočichů v přírodě i pro člověka a uplatňuje zásady
bezpečného chování ve styku se živočichy

bezpečnost styku se zvířaty•

uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní
prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému

MINIMÁLNÍ:
popíše změny v přírodě vyvolané člověkem a objasní jejich
důsledky
pozná kladný a záporný vliv člověka na životní prostředí

vliv člověka na prostředí•

Učivo
rozšíření, význam a ochrana živočichů - hospodářsky
a epidemiologicky významné druhy, péče a chov vybraných
domácích a hospodářsky významných živočichů

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

8. ročník
Evropa

přesahy z učebních bloků:

Zeměpis

8. ročník
východní Evropa
jihovýchodníEvropa
střední Evropa
jižní Evropa
severní Evropa
Evropa

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
bezpečnost styku se zvířaty•
vliv člověka na prostředí•
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

7. ročník

15. chování živočichů
Očekávané výstupy

žák:

odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů
v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a
přizpůsobení danému prostředí

přizpůsobení živočichů prostředí•

uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy

MINIMÁLNÍ:
ví o významu živočichů v přírodě i pro člověka a uplatňuje zásady
bezpečného chování ve styku se živočichy

bezpečnost styku se zvířaty•

uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní
prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému

MINIMÁLNÍ:
popíše změny v přírodě vyvolané člověkem a objasní jejich
důsledky
pozná kladný a záporný vliv člověka na životní prostředí

vliv člověka na prostředí•

Učivo
projevy chování živočichů

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
přizpůsobení živočichů prostředí•
bezpečnost styku se zvířaty•
vliv člověka na prostředí•

16. vztahy v ekosystému
Očekávané výstupy

žák:

vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v daných
ekosystémech a zhodnotí jejich význam

potravní vztahy•

Učivo
vztahy mezi organismy v ekosystému

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

Ekosystémy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Zeměpis

9. ročník
krajina a životní prostředí

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

7. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
potravní vztahy•

17. ochrana životního prostředí
Očekávané výstupy

žák:

uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní
prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému

MINIMÁLNÍ:
popíše změny v přírodě vyvolané člověkem a objasní jejich
důsledky
pozná kladný a záporný vliv člověka na životní prostředí

vliv člověka na prostředí•

Učivo
ochrana přírody a životního prostředí - globální problémy a jejich
řešení
vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví - kvalita ovzduší a vody,
hluk, osvětlení, teplota

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
regiony ČR
Česká republika
krajinná sféra

7. ročník
Antarktida
Asie
Amerika
Austrálie
Afrika

8. ročník
Evropa

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

7. ročník
Prevence

Chemie

9. ročník
chemický průmysl
deriváty uhlovodíků
paliva

8. ročník
voda, vzduch

Zeměpis

9. ročník
krajina a životní prostředí
světové hodspodářství

8. ročník
východní Evropa
jihovýchodníEvropa
střední Evropa
jižní Evropa
západní Evropa
severní Evropa

7. ročník
Afrika

8. ročník
Evropa

7. ročník
Antarktida
Asie
Amerika
Austrálie

6. ročník
Česká republika
regiony ČR
krajinná sféra

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

7. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vliv člověka na prostředí•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

živočichové nebo rostliny cizokrajných ekosystémůexkurze Zoo (Dvůr

Králové, Praha ,

Liberec) nebo

botanická zahrada

•

Soutěže
Mikroskopování•

poznávání rostlin•

poznávání živočichů•

8. ročník
2+1 týdně, P

1. základní struktura živočišného organismu
Očekávané výstupy

žák:

porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných obratlovců a
vysvětlí funkci jednotlivých orgánů;
rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů a
orgánových soustav živočichů;
rozpoznává rozdíly ve vnější a vnitřní stavbě těl vybraných
obratlovců

stavba těl obratlovců•

Učivo
základní struktura života - buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

8. ročník
Rozvíjení smyslového vnímání

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

8. ročník

Kritéria hodnocení
stavba těl obratlovců•

2. stavba těl strunatců
Očekávané výstupy

žák:

porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných obratlovců a
vysvětlí funkci jednotlivých orgánů;
rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů a
orgánových soustav živočichů;
rozpoznává rozdíly ve vnější a vnitřní stavbě těl vybraných
obratlovců

stavba těl obratlovců•

Učivo
stavba těl strunatců: paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci savci

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
stavba těl obratlovců•

3. přírodní výběr, přizpůsobení organismů
Očekávané výstupy

žák:

porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných obratlovců a
vysvětlí funkci jednotlivých orgánů;
rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů a
orgánových soustav živočichů;
rozpoznává rozdíly ve vnější a vnitřní stavbě těl vybraných
obratlovců

stavba těl obratlovců•

uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu
prostředí na utváření organismů;
odvodí nazákladě pozorování základní projevy chování živočichů v
přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení
danému prostředí

živočichové a prostředí•

Učivo
vlastnosti organismů - přírodní výběr;
přizpůsobéní organismů prostředí

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

8. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
stavba těl obratlovců•
živočichové a prostředí•

4. choroby
Očekávané výstupy

žák:

uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií pro
člověka;
rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje
zásady jejich prevence a léčby, objasní význam zdravého způsobu
života

MINIMÁLNÍ:
rozliší příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje
zásady jejich prevence a léčby

význam mikroorganismů pro člověka•

Učivo
bakteriální a virové choroby, prevence, přenos

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Občanská výchova

9. ročník
Globalizace

Přírodopis

7. ročník
mikroorganismy

Praktické činnosti

6. ročník
Pěstitelství
Chov domácího zvířectva

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

8. ročník
Prevence
Význam pohybu

Občanská výchova

9. ročník
Globalizace

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
význam mikroorganismů pro člověka•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

8. ročník

5. anatomie a fyziologie člověka
Očekávané výstupy

žák:

vysvětlí podstatu pohlavního rozmnožování a jeho význam z
hlediska dědičnosti

podstata pohlavního rozmnožování•

určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových
soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy

MINIMÁLNÍ:
popíše stavbu orgánů a orgánových soustav lidského těla a jejich
funkce

orgánové soustavy lidského těla•

aplikuje první pomoc při poranění a jiném poškození těla

MINIMÁLNÍ:
zná zásady poskytování první pomoci při poranění

první pomoc•

Učivo
anatomie a fyziologie - stavba a funkce jednotlivých částí lidského
těla, orgány, orgánové soustavy (opěrná, pohybová, oběhová,
dýchací, trávicí, vylučovací, rozmnožovací a řídící), vyšší nervová
činnost, hygiena duševní činnosti

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Fyzika

9. ročník
Světelné jevy

8. ročník
Zvukové jevy

Občanská výchova

9. ročník
Globalizace

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
podstata pohlavního rozmnožování•
orgánové soustavy lidského těla•
první pomoc•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

8. ročník

6. fylogeneze a ontogeneze člověka
Očekávané výstupy

žák:

vysvětlí podstatu pohlavního rozmnožování a jeho význam z
hlediska dědičnosti

podstata pohlavního rozmnožování•

orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka;
objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří

MINIMÁLNÍ:
popíše vznik a vývin jedince
charakterizuje hlavní etapy vývoje člověka

fylogeneze a ontogeneze člověka•

Učivo
fylogeneze a ontogeneze člověka - rozmnožování člověka

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
podstata pohlavního rozmnožování•
fylogeneze a ontogeneze člověka•

7. nemoci a úrazy
Očekávané výstupy

žák:

aplikuje první pomoc při poranění a jiném poškození těla

MINIMÁLNÍ:
zná zásady poskytování první pomoci při poranění

první pomoc•

Učivo
nemoci, úrazy a prevence - příčiny, příznaky, praktické zásady
a postupy při léčení běžných nemocí; závažná poranění a život
ohrožující stavy, epidemie

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Občanská výchova

9. ročník
Globalizace

Základy první pomoci

Poranění kostí, kloubů, svalů
Praktické činnosti

6. ročník
Pěstitelství
Chov domácího zvířectva

přesahy z učebních bloků:

Fyzika

9. ročník
Světelné jevy

8. ročník
Zvukové jevy

Tělesná výchova

Prevence
Zdravotní orientace
Význam pohybu

Šití

Šicí stroj
Občanská výchova

9. ročník
Globalizace
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

8. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
první pomoc•

8. životní styl
Očekávané výstupy

žák:

uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií pro
člověka;
rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje
zásady jejich prevence a léčby, objasní význam zdravého způsobu
života

MINIMÁLNÍ:
rozliší příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje
zásady jejich prevence a léčby

význam mikroorganismů pro člověka•

aplikuje první pomoc při poranění a jiném poškození těla

MINIMÁLNÍ:
zná zásady poskytování první pomoci při poranění

první pomoc•

Učivo
životní styl - pozitivní a negativní dopad prostředí a životního stylu na
zdraví člověka

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků:

Občanská výchova

9. ročník
Globalizace

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

8. ročník
Prevence
Zdravotní orientace
Význam pohybu

Občanská výchova

9. ročník
Globalizace

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
význam mikroorganismů pro člověka•
první pomoc•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

8. ročník

9. laboratorní  práce
Očekávané výstupy

žák:

určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových
soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy

MINIMÁLNÍ:
popíše stavbu orgánů a orgánových soustav lidského těla a jejich
funkce

orgánové soustavy lidského těla•

aplikuje první pomoc při poranění a jiném poškození těla

MINIMÁLNÍ:
zná zásady poskytování první pomoci při poranění

první pomoc•

dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při
pozorování živé a neživé přírody

pravidla bezpečnosti práce•

aplikuje praktické metody poznávání přírody
metody poznávání přírody•

Učivo
laboratorní práce, terénní pozorování
1.LP.: Stavba rybí šupiny
2.LP.: První pomoc při zlomeninách a vykloubení kostí
3.LP.: Projevy dýchání a změny dýchání při námaze
4.LP.: První pomoc při krvácení
5.LP.: Činnost smyslových orgánů

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Komunikace

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
orgánové soustavy lidského těla•
první pomoc•
pravidla bezpečnosti práce•
metody poznávání přírody•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

8. ročník

10. výchova ke zdraví
Očekávané výstupy

žák:

vysvětlí podstatu pohlavního rozmnožování a jeho význam z
hlediska dědičnosti

podstata pohlavního rozmnožování•

určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových
soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy

MINIMÁLNÍ:
popíše stavbu orgánů a orgánových soustav lidského těla a jejich
funkce

orgánové soustavy lidského těla•

zhodností pojem hygiena v obecném smyslu
dokáže nalézt pomoc při potížích
vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním
a sociálním zdravím, vysvětlí vztah mezi uspokojováním
základních lidských potřeb a hodnotou zdraví
dovede posoudit různé způsoby chování lidí z hlediska
odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich
osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví
vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v
kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí
dává do souvislosti složení stravy a způsob stravování s rozvojem
civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé
stravovací návyky
uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a
jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými
chorobami, svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby
vyhledá odbornou pomoc
samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a
sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a
předcházení stresovým situacím

výchova ke zdraví•

Učivo
životní styl, péče o zdraví, životospráva, období dospívání, zdraví
reprodukční soustavy, sexuální chování, sexualita jako součást
formování osobnosti,  předčasná sexuální zkušenost, promiskuita,
problémy těhotenství a rodičovství mladistvých, poruchy pohlavní
identity
hygiena

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Psychohygiena

Mezilidské vztahy

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Občanská výchova

6. ročník
Zdraví
Osobní rozvoj

7. ročník
Vztahy mezi lidmi

8. ročník
Láska, zamilovanost

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

8. ročník

Kritéria hodnocení
podstata pohlavního rozmnožování•
orgánové soustavy lidského těla•
výchova ke zdraví•

Soutěže

Aktivity, pomůcky, soutěže

Mikroskopování•

Poznávání rostlin•

Poznávání živočichů•

9. ročník
1+1 týdně, P

1. Země - vesmír, stavba
Očekávané výstupy

žák:

objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života

MINIMÁLNÍ:
popíše jednotlivé vrstvy Země

vliv změn zemského tělesa na vývoj života•

uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých
ekosystémů a charakterizuje mimořádné události způsobené
výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a
možné dopady i ochranu před nimi

MINIMÁLNÍ:
na příkladech uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a
udržení života na Zemi

změny klimatu•

Učivo
Země - postavení ve vesmíru, stavba a vznik

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
planeta Země

přesahy z učebních bloků:

Chemie

8. ročník
prvky, sloučeniny

Konverzace v anglickém jazyce

9. ročník
různé texty

Výtvarná výchova

Vyjadřovací prostředky
Vnímání a interpretace

Zeměpis

6. ročník
planeta Země

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

9. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vliv změn zemského tělesa na vývoj života•
změny klimatu•

2. vývoj Země
Očekávané výstupy

žák:

rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně
geologického oběhu hornin i oběhu vody

MINIMÁLNÍ:
rozliší důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů

geologické děje•

orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

MINIMÁLNÍ:
orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy
a podmínky života

vznik a vývoj organismů•

rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických
znaků

geologická období•

objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života

MINIMÁLNÍ:
popíše jednotlivé vrstvy Země

vliv změn zemského tělesa na vývoj života•

Učivo
vývoj zemské kůry a organismů na Zemi - geologické změny, vznik
života, výskyt tipických organismů a jejich přizpůsobování prostředí

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Chemie

8. ročník
prvky, sloučeniny

Výtvarná výchova

9. ročník
Vyjadřovací prostředky

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
geologické děje•
vznik a vývoj organismů•
geologická období•
vliv změn zemského tělesa na vývoj života•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

9. ročník

3. horniny a nerosty
Očekávané výstupy

žák:

rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a
horniny, používá určovací pomůcky

MINIMÁLNÍ:
pozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a
horniny

horniny a nerosty•

orientuje se na geologické mapě ČR
geologická mapa•

rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně
geologického oběhu hornin i oběhu vody

MINIMÁLNÍ:
rozliší důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů

geologické děje•

porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje
hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě

MINIMÁLNÍ:
rozezná některé druhy půd a objasní jejich vznik

půda•

Učivo
nerosty a horniny - vznik, vlastnosti, třídění, praktický význam
a využití zástupců, určování vzorků; principy krystalografie

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Chemie

8. ročník
prvky, sloučeniny

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
horniny a nerosty•
geologická mapa•
geologické děje•
půda•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

9. ročník

4. geologické děje
Očekávané výstupy

žák:

orientuje se na geologické mapě ČR
geologická mapa•

rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně
geologického oběhu hornin i oběhu vody

MINIMÁLNÍ:
rozliší důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů

geologické děje•

porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje
hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě

MINIMÁLNÍ:
rozezná některé druhy půd a objasní jejich vznik

půda•

Učivo
vnější a vnitřní geologické procesy - příčiny a důsledky

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
planeta Země

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
geologická mapa•
geologické děje•
půda•
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

9. ročník

5. půda
Očekávané výstupy

žák:

rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně
geologického oběhu hornin i oběhu vody

MINIMÁLNÍ:
rozliší důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů

geologické děje•

porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje
hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě

MINIMÁLNÍ:
rozezná některé druhy půd a objasní jejich vznik

půda•

uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní
prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému

MINIMÁLNÍ:
popíše změny v přírodě vyvolané člověkem a objasní jejich
důsledky
pozná kladný a záporný vliv člověka na životní prostředí

vlivy člověka na prostředí•

Učivo
půdy - složení, vlastnosti a význam půdy pro výživu rostlin,
hospodářský význam pro společnost, nebezpečí a příklady její
devastace, možnosti a příklady rekultivace

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
krajinná sféra

přesahy z učebních bloků:

Chemie

8. ročník
prvky, sloučeniny
směsi

Zeměpis

6. ročník
krajinná sféra

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
geologické děje•
půda•
vlivy člověka na prostředí•
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

9. ročník

6. geologický vývoj ČR
Očekávané výstupy

žák:

orientuje se na geologické mapě ČR
geologická mapa•

rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně
geologického oběhu hornin i oběhu vody

MINIMÁLNÍ:
rozliší důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů

geologické děje•

rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických
znaků

geologická období•

Učivo
geologický vývoj a stavba území ČR - Český masiv, Karpaty

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
Česká republika

přesahy z učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
Česká republika

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
geologická mapa•
geologické děje•
geologická období•
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

9. ročník

7. vznik a vývoj života
Očekávané výstupy

žák:

orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

MINIMÁLNÍ:
orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy
a podmínky života

vznik a vývoj organismů•

objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života

MINIMÁLNÍ:
popíše jednotlivé vrstvy Země

vliv změn zemského tělesa na vývoj života•

uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých
ekosystémů a charakterizuje mimořádné události způsobené
výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a
možné dopady i ochranu před nimi

MINIMÁLNÍ:
na příkladech uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a
udržení života na Zemi

změny klimatu•

je schopen vyhledat významné přírodovědce v různých zdrojích
informací (literatura, internet)

významní přírodovědci•

aplikuje praktické metody poznávání přírody

MINIMÁLNÍ:
má základní vědomosti o přírodě a přírodních dějích

metody poznávání přírody•

Učivo
vznik a vývoj života, rozmanitost života

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

6. ročník
Pravěk

přesahy z učebních bloků:

Chemie

8. ročník
voda, vzduch

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vznik a vývoj organismů•
vliv změn zemského tělesa na vývoj života•
změny klimatu•
významní přírodovědci•
metody poznávání přírody•
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

9. ročník

8. dědičnost a proměnlivost organismů
Očekávané výstupy

žák:

vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního způsobu
rozmnožování a jeho význam z hlediska genetiky

základy genetiky•

je schopen vyhledat významné přírodovědce v různých zdrojích
informací (literatura, internet)

významní přírodovědci•

aplikuje praktické metody poznávání přírody

MINIMÁLNÍ:
má základní vědomosti o přírodě a přírodních dějích

metody poznávání přírody•

Učivo
dědičnost a proměnlivost organismů - podstata dědičnosti a přenos
dědičných informací, gen, křížení

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
základy genetiky•
významní přírodovědci•
metody poznávání přírody•

9. klima a život
Očekávané výstupy

žák:

uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých
ekosystémů a charakterizuje mimořádné události způsobené
výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a
možné dopady i ochranu před nimi

MINIMÁLNÍ:
na příkladech uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a
udržení života na Zemi

změny klimatu•

Učivo
podnebí a počasí ve vztahu k životu - význam vody a teploty
prostředí pro život, ochrana a využití přírodních zdrojů, význam
jednotlivých vrstev ovzduší pro život, vlivy znečištěného ovzduší
a klimatických změn na živé organismy a na člověka
mimořádné události způsobené přírodními vlivy – příčiny vzniku
mimořádných událostí, přírodní světové katastrofy, nejčastější
mimořádné přírodní události v ČR (povodně, větrné bouře, sněhové
kalamity, laviny, náledí) a ochrana před nimi
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk

9. ročník
péče o zdraví

Zeměpis

6. ročník
krajinná sféra

7. ročník
Asie

přesahy z učebních bloků:

Občanská výchova

9. ročník
Zdraví, hygiena, psychohygiena

Chemie

8. ročník
voda, vzduch

Zeměpis

9. ročník
krajina a životní prostředí

Anglický jazyk

péče o zdraví
Zeměpis

7. ročník
Asie

6. ročník
krajinná sféra

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
změny klimatu•

10. globální problémy
Očekávané výstupy

žák:

uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní
prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému

MINIMÁLNÍ:
popíše změny v přírodě vyvolané člověkem a objasní jejich
důsledky
pozná kladný a záporný vliv člověka na životní prostředí

vlivy člověka na prostředí•

uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých
ekosystémů a charakterizuje mimořádné události způsobené
výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a
možné dopady i ochranu před nimi

MINIMÁLNÍ:
na příkladech uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a
udržení života na Zemi

změny klimatu•

Učivo
ochrana přírody a životního prostředí - globální problémy a jejich
řešení, chráněná území
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk

9. ročník
péče o zdraví

Zeměpis

7. ročník
Antarktida
Asie
Amerika
Austrálie
Afrika

přesahy z učebních bloků:

Chemie

9. ročník
uhlovodíky

Konverzace v anglickém jazyce

různé texty
Občanská výchova

Evropská integrace
Chemie

chemický průmysl
paliva

8. ročník
voda, vzduch

Zeměpis

9. ročník
krajina a životní prostředí

8. ročník
východní Evropa
jihovýchodníEvropa
střední Evropa
západní Evropa
severní Evropa

7. ročník
Afrika

Anglický jazyk

9. ročník
péče o zdraví

Zeměpis

7. ročník
Antarktida
Asie
Amerika
Austrálie

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vlivy člověka na prostředí•
změny klimatu•
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

9. ročník

11. významní vědci
Očekávané výstupy

žák:

je schopen vyhledat významné přírodovědce v různých zdrojích
informací (literatura, internet)

významní přírodovědci•

Učivo
významní biologové a jejich objevy

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

9. ročník
Evropa a svět po roce 1945

přesahy z učebních bloků:

Dějepis

9. ročník
Evropa a svět po roce 1945

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
významní přírodovědci•
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

9. ročník

12. laboratorní práce
Očekávané výstupy

žák:

rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a
horniny, používá určovací pomůcky

MINIMÁLNÍ:
pozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a
horniny

horniny a nerosty•

porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje
hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě

MINIMÁLNÍ:
rozezná některé druhy půd a objasní jejich vznik

půda•

orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

MINIMÁLNÍ:
orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy
a podmínky života

vznik a vývoj organismů•

rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických
znaků

geologická období•

uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých
ekosystémů a charakterizuje mimořádné události způsobené
výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a
možné dopady i ochranu před nimi

MINIMÁLNÍ:
na příkladech uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a
udržení života na Zemi

změny klimatu•

je schopen vyhledat významné přírodovědce v různých zdrojích
informací (literatura, internet)

významní přírodovědci•

dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při
pozorování živé a neživé přírody

pravidla bezpečnosti práce•

Učivo
laboratorní práce, terénní pozorování
1.LP.: Fyzikální vlastnosti nerostů a hornin
2.LP.: Určování půdních druhů
3.LP.: Vývoj života na Zemi

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.6.4  Zeměpis
Učební osnovy

9. ročník

Kritéria hodnocení
horniny a nerosty•
půda•
vznik a vývoj organismů•
geologická období•
změny klimatu•
významní přírodovědci•
pravidla bezpečnosti práce•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

expozice obrazů Z. Buriana nebo geologická expoziceexkurze Zoo Dvůr

Králové nebo Národní

muzeum Praha

•

Soutěže
mikroskopování•

poznávání roslin•

poznávání živočichů•

5.6.4  Zeměpis

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

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

2 1+1 1 1

Charakteristika předmětu
Předmět zeměpis má přírodovědný i společenskovědní charakter. Umožňuje žákům postupně odhalovat

souvislosti přírodních podmínek a života lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém území

ČR, v Evropě i ve světě. Učí žáky pracovat s mapou a atlasem, statistickými daty, tabulkami , zeměpisnou

literaturou a internetem, tyto informace třídit a porovnávat. Učí zkoumat změny probíhající v přírodě, odhalovat

příčiny a následky ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů činností člověka. Vede

k porozumění souvislostí mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí, využívat své poznání ve

prospěch ochrany životního prostředí.

Výchovně vzdělávací strategie:

Kompetence k učení

Žák se učí vyhledávat a třídit informace, operovat s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do

souvislostí, vytváří si kompexní pohled na společenské a kulturní jevy, pracuje s pokyny typu:Vyhledejte….,

pozorujte……., vysvětlete…….., porovnejte……., zdůvodněte……., uveďte vhodné příklady.

Kompetence k řešení problémů

Řeší samostatně problémy a volí vhodné způsoby řešení, učí se vnímat problémové situace, nachází shodné,

podobné a odlišné znaky regionů , států a světadílů

Kompetence komunikativní

Výstižně a souvisle se vyjadřuje, formuluje své myšlenky a názory v logickém sledu, rozumí různým typům textů
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5.6.4  Zeměpis
Učební osnovy

a sám jednoduchý zeměpisný text dovede připravit a prezentovat(referát).

Kompetence sociální a personální

Žák účinně spolupracuje ve skupině, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu –

samostatné zápisy do sešitů, samostatné vyprávění, skupinová práce

Kompetence občanské

Naučí se zodpovědně a efektivně chovat v krizových situacích, nutnosti dbát na opatrnost a bezpečnost při

pohybu v horách a  u moře, respektování přesvědčení druhých lidí, nepodléhání všem formám extremismu,

vytváření respektu k tradicím, ke kulturnímu a historickému dědictví, zapojovat se do aktivit směřujících

k ochraně životního prostředí

Kompetence pracovní

Žák pracuje efektivně s učebními pomůckami( atlas, učebnice, pracovní listy aj),dodržuje vymezená pravidla,

získané zkušenosti dovede uplatnit v praxi(pohyb v přírodě, cestování)

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ekosystémy

Tématické okruhy

Základní podmínky života

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

Průřezová témata pokrývaná předmětem

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Tématické okruhy

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

Tématické okruhy

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

Tématické okruhy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

Tématické okruhy
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5.6.4  Zeměpis
Učební osnovy

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

Tématické okruhy

Lidské vztahy

Etnický původ

Multikulturalita

6. ročník
2 týdně, P

1. planeta Země
Očekávané výstupy

žák:

zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné
vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy.Prokáže na
konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky
pohybů Země na život lidí a organismů

MINIMÁLNÍ:
objasní důsledky pohybů Země

Země a sluneční soustava•

Učivo
umí popsat tvar planety Země a porovnat její velikost s ostatními
tělesy ve vesmíru, umí popsat a vysvětlit pohyby Země, příčiny
střídání délky dne a noci a ročních období

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků:

Fyzika

9. ročník
Vesmír

Přírodopis

Země - vesmír, stavba

přesahy z učebních bloků:

Fyzika

9. ročník
Vesmír

Občanská výchova

6. ročník
Evropa

Chemie

8. ročník
voda, vzduch

Fyzika

6. ročník
Čas
Mg. vlastnosti

Přírodopis

9. ročník
geologické děje
Země - vesmír, stavba
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5.6.4  Zeměpis
Učební osnovy

6. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Země a sluneční soustava•

2. globus a mapa
Očekávané výstupy

žák:

používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a
kartografickou terminologii

MINIMÁLNÍ:
rozumí základní geografické, topografické a kartografické
terminologii
získá osobní představu o prostředí, které nás obklopuje, umí ho
popsat a určit jednoduché vazby, vyjádří, co mu prospívá a škodí

základy kartografie•

Učivo
umí pracovat s globusem a jeho měřítkem, rozezná poledníky
a rovnoběžky , umí určit zeměpisné souřadnice a zeměpisnou
polohu v zeměpisné síti

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Matematika

6. ročník
úhly

7. ročník
Poměr

přesahy z učebních bloků:

Občanská výchova

6. ročník
Evropa

Dějepis

Úvod do učiva dějepisu
Antika

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
základy kartografie•
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5.6.4  Zeměpis
Učební osnovy

6. ročník

3. krajinná sféra
Očekávané výstupy

žák:

rozlišuje a  porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich
vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a
klasifikuje tvary zemského povrchu,porovnává působení vnitřních
a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost,porovnává různé krajiny jako součást
pevninské části krajinné sféty, rozlišuje na konkrétních příkladech
specifické znaky a funkce krajin,uvádí konkrétní příklady
přírodních a kulturních krajinných složek a prvků, prostorové
rozmístění hlavních ekosystémů, uvádí na vybraných příkladech
závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí

MINIMÁLNÍ:
uvede příklady působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní
sféře a jejich vlivu na přírodu a na lidskou společnost
uvede příklady působení přírodních vlivů na utváření zemského
povrchu

krajinná sféra•

Učivo
dokáže vysvětlit pojmy přírodní, společenská a hospodářská sféra,
složky a prvky přírodní sféry, vysvětlí pojmy geografické pásy,
geografická šířková pásma, výškové stupně

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

Základní podmínky života

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Ekosystémy

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis

6. ročník
ochrana životního prostředí

7. ročník
ochrana životního prostředí

9. ročník
klima a život
půda

přesahy z učebních bloků:

Přírodopis

9. ročník
klima a život
půda

7. ročník
ochrana životního prostředí

6. ročník
ochrana životního prostředí

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
krajinná sféra•
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5.6.4  Zeměpis
Učební osnovy

6. ročník

4. Česká republika
Očekávané výstupy

žák:

Česká republika- hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský
potenciál ČR v evropském a světovém kontextu
Lokalizuje na mapách jednotlivé kraje ČR a hlavní jádrové a
periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodářských aktivit
Lokalizuje na mapách jednotlivé kraje ČR a hlavní jádrové a
periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodářských aktivit
Hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní
poměry místního regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně
analyzuje vazby místního regionu k vyšším územním celkům,
vymezí a lokalizuje místní oblast podle bydliště nebo školy
vymezí a lokalizuje místní oblast podle bydliště nebo školy

MINIMÁLNÍ:
určí zeměpisnou polohu a rozlohu České republiky a její sousední
státy
rozlišuje přírodní podmínky ČR, popíše povrch a jeho členitost
uvede hlavní údaje o rozmístění obyvatelstva
vymezí a lokalizuje území místní krajiny a oblasti (regionu) podle
bydliště nebo školy
charakterizuje přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního
regionu
vyhledá na mapách jednotlivé kraje České republiky a
charakterizuje hospodářské poměry, přírodní zvláštnosti a kulturní
zajímavosti

Česká republika•

Učivo
umí určit zeměpisnou polohu a rozlohu ČR, popsat její členitost,
přírodní poměry a zdroje, základní geografické, demografické
a hospodářské charaktertistiky a sídelní poměry, popíše rozmístění
hospodářských aktivit, sektorovou a odvětvovou strukturu
hospodářství

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Multikulturalita

Lidské vztahy

Etnický původ

Kulturní diference

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

7. ročník
Počátky českého státu
Velká Morava

9. ročník
Vznik Československa

Přírodopis

6. ročník
ochrana životního prostředí
živočišná společenstva
rostliny a prostředí

7. ročník
ochrana životního prostředí

9. ročník
geologický vývoj ČR

Hudební výchova

6. ročník
hymna ČR

přesahy z učebních bloků:

Občanská výchova

6. ročník
Vlast
Kraj
Naše škola

Chemie

9. ročník
chemický průmysl

Český jazyk a literatura

6. ročník
Pravopis

Přírodopis

9. ročník
geologický vývoj ČR

7. ročník
ochrana životního prostředí

6. ročník
ochrana životního prostředí
živočišná společenstva

Praktické činnosti

Rostliny a jejich využití

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.6.4  Zeměpis
Učební osnovy

6. ročník

Kritéria hodnocení
Česká republika•

5. regiony ČR
Očekávané výstupy

žák:

Česká republika- hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský
potenciál ČR v evropském a světovém kontextu
Lokalizuje na mapách jednotlivé kraje ČR a hlavní jádrové a
periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodářských aktivit
Lokalizuje na mapách jednotlivé kraje ČR a hlavní jádrové a
periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodářských aktivit
Hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní
poměry místního regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně
analyzuje vazby místního regionu k vyšším územním celkům,
vymezí a lokalizuje místní oblast podle bydliště nebo školy
vymezí a lokalizuje místní oblast podle bydliště nebo školy

MINIMÁLNÍ:
určí zeměpisnou polohu a rozlohu České republiky a její sousední
státy
rozlišuje přírodní podmínky ČR, popíše povrch a jeho členitost
uvede hlavní údaje o rozmístění obyvatelstva
vymezí a lokalizuje území místní krajiny a oblasti (regionu) podle
bydliště nebo školy
charakterizuje přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního
regionu
vyhledá na mapách jednotlivé kraje České republiky a
charakterizuje hospodářské poměry, přírodní zvláštnosti a kulturní
zajímavosti

Česká republika•

Učivo
popíše územní jednotky státní správy a samosprávy, krajské členění,
kraj místního regionu, určí zeměpisnou polohu místního regionu,
kriteria pro vymezení místního regionu, vztahy k okolním regionům,
základní přírodní a socioekonomické charakteristiky s důrazem na
specifika regionu důležitá pro jeho další rozvoj

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

přesahy do učebních bloků:

Občanská výchova

6. ročník
Vlast
Kraj

Přírodopis

ochrana životního prostředí
živočišná společenstva
rostliny a prostředí

7. ročník
ochrana životního prostředí
hospodářsky významné rostliny

přesahy z učebních bloků:

Občanská výchova

6. ročník
Kraj

Český jazyk a literatura

Literární výchova
Přírodopis

7. ročník
ochrana životního prostředí
hospodářsky významné rostliny

6. ročník
ochrana životního prostředí
živočišná společenstva

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Česká republika•
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5.6.4  Zeměpis
Učební osnovy

6. ročník

6. praktická topografie
Očekávané výstupy

žák:

ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu,aplikuje v
terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení
krajiny, uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v
krajině, uplatňuje v modelových situacích zásady bezpečného
chování a jednání i při mimořádných  událostech

MINIMÁLNÍ:
rozumí základní geografické, topografické a kartografické
terminologii
získá osobní představu o prostředí, které nás obklopuje, umí ho
popsat a určit jednoduché vazby, vyjádří, co mu prospívá a škodí
ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu
uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné
přírodě

praktická topografie•

Učivo
umí pracovat s mapou místní krajiny, umí určovat hlavní a vedlejší
světové strany,orientuje se podle mapy a azimutu p, odhaduje
vzdálenosti a výšky v terénu, načrtne jednoduchý panoramatický
náčrt krajiny a schematický náčrt pochodové osy,í hodnotí přírodní
jevy a ukazatele

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků:

Matematika

6. ročník
úhly

7. ročník
Poměr

Základy rýsování

9. ročník
Úhly

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
praktická topografie•

7. ročník
1+1 týdně, P
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5.6.4  Zeměpis
Učební osnovy

7. ročník

1. Afrika
Očekávané výstupy

žák:

rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro
vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa

MINIMÁLNÍ:
vyhledá na mapách jednotlivé světadíly a oceány
rozliší zásadní přírodní a společenské znaky světových regionů
charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské,
politické a hospodářské poměry vybraných světadílů, oceánů a
vybraných států

regiony světa•

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

Afrika•

Učivo
popíše polohu, světadílu, porovná jeho velikost s ostatními světadíly,
charakterizuje reliéf, podnebí, vodstvo, rostlinstvo a živočišstvo,
společenské, politické, náboženské a hospodářské poměry, porovná
oblasti severní, tropické a jižní Afriky

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

Základní podmínky života

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Ekosystémy

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

Kulturní diference

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis

6. ročník
ochrana životního prostředí

7. ročník
ochrana životního prostředí
rostliny cizokrajných ekosystémů

9. ročník
globální problémy

přesahy z učebních bloků:

Přírodopis

7. ročník
ochrana životního prostředí

Dějepis

Renesance a humanissmus
Chemie

9. ročník
paliva
uhlovodíky

Přírodopis

globální problémy
7. ročník

rostliny cizokrajných ekosystémů
6. ročník

ochrana životního prostředí
Dějepis

7. ročník
Objevné cesty
Zrod nové Evropy

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
regiony světa•
Afrika•
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5.6.4  Zeměpis
Učební osnovy

7. ročník

2. Austrálie
Očekávané výstupy

žák:

rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro
vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa

MINIMÁLNÍ:
vyhledá na mapách jednotlivé světadíly a oceány
rozliší zásadní přírodní a společenské znaky světových regionů
charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské,
politické a hospodářské poměry vybraných světadílů, oceánů a
vybraných států

regiony světa•

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

Austrálie•

Učivo
popíše polohu, světadílu, porovná jeho velikost s ostatními světadíly,
charakterizuje reliéf, podnebí, vodstvo, rostlinstvo a živočišstvo,
společenské, politické, náboženské a hospodářské poměry,
charakterizuje území Oceánie

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

Ekosystémy

Základní podmínky života

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

Multikulturalita

Kulturní diference

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

7. ročník
Objevné cesty

Přírodopis

6. ročník
ochrana životního prostředí

7. ročník
ochrana životního prostředí
rostliny cizokrajných ekosystémů

9. ročník
globální problémy

přesahy z učebních bloků:

Přírodopis

7. ročník
ochrana životního prostředí

Dějepis

Renesance a humanissmus
Chemie

9. ročník
paliva
uhlovodíky

Přírodopis

globální problémy
7. ročník

rostliny cizokrajných ekosystémů
6. ročník

ochrana životního prostředí
Dějepis

7. ročník
Objevné cesty
Zrod nové Evropy

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
regiony světa•
Austrálie•
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5.6.4  Zeměpis
Učební osnovy

7. ročník

3. Amerika
Očekávané výstupy

žák:

rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro
vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa

MINIMÁLNÍ:
vyhledá na mapách jednotlivé světadíly a oceány
rozliší zásadní přírodní a společenské znaky světových regionů
charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské,
politické a hospodářské poměry vybraných světadílů, oceánů a
vybraných států

regiony světa•

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

Amerika•

Učivo
popíše polohu, světadílu, porovná jeho velikost s ostatními světadíly,
charakterizuje reliéf, podnebí, vodstvo, rostlinstvo a živočišstvo,
společenské, politické, náboženské a hospodářské poměry,
porovnává oblasti Severní, Střední a Jižní Ameriky, vysvětlí význam
USA a Kanady v regionálních i světových souvislostech

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

Ekosystémy

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Multikulturalita

Kulturní diference

Etnický původ

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

7. ročník
Objevné cesty

Přírodopis

6. ročník
ochrana životního prostředí

7. ročník
ochrana životního prostředí
rostliny cizokrajných ekosystémů

9. ročník
globální problémy

přesahy z učebních bloků:

Přírodopis

7. ročník
ochrana životního prostředí

Chemie

9. ročník
paliva
uhlovodíky

Přírodopis

globální problémy
7. ročník

rostliny cizokrajných ekosystémů
6. ročník

ochrana životního prostředí
Konverzace v německém jazyce

9. ročník
Švýcarsko a Lichtensteinsko
cestování

8. ročník
Rakousko

7. ročník
SRN

Dějepis

Počátky českého státu
Objevné cesty
Zrod nové Evropy

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové
SMILE verze 3.2.0 632



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.4  Zeměpis
Učební osnovy

7. ročník

Kritéria hodnocení
regiony světa•
Amerika•

4. Asie
Očekávané výstupy

žák:

rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro
vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa

MINIMÁLNÍ:
vyhledá na mapách jednotlivé světadíly a oceány
rozliší zásadní přírodní a společenské znaky světových regionů
charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské,
politické a hospodářské poměry vybraných světadílů, oceánů a
vybraných států

regiony světa•

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

Asie•

Učivo
popíše polohu světadílu, porovná jeho velikost s ostatními světadíly,
charakterizuje reliéf, podnebí, vodstvo, rostlinstvo a živočišstvo,
společenské, politické, náboženské a hospodářské poměry, vysvětlí
rozdíly mezi jednotlivými oblastmi Asie a tyto oblasti
charakterizuje,seznámí se s nejdůležitěšími státy (Japonsko, Čína,
Indie, státy Arabského poloostrova), vysvětlí jejich význam v rámci
světadílu a světa

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

Ekosystémy

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Multikulturalita

Kulturní diference

Etnický původ

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

7. ročník
Křesťanství a islám

Přírodopis

6. ročník
ochrana životního prostředí

7. ročník
ochrana životního prostředí
rostliny cizokrajných ekosystémů

9. ročník
globální problémy
klima a život

přesahy z učebních bloků:

Přírodopis

7. ročník
ochrana životního prostředí

Dějepis

Renesance a humanissmus
Chemie

9. ročník
paliva
uhlovodíky

Přírodopis

globální problémy
klima a život

7. ročník
rostliny cizokrajných ekosystémů

6. ročník
ochrana životního prostředí

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
regiony světa•
Asie•
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5.6.4  Zeměpis
Učební osnovy

7. ročník

5. Antarktida
Očekávané výstupy

žák:

rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro
vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa

MINIMÁLNÍ:
vyhledá na mapách jednotlivé světadíly a oceány
rozliší zásadní přírodní a společenské znaky světových regionů
charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské,
politické a hospodářské poměry vybraných světadílů, oceánů a
vybraných států

regiony světa•

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

Antarktida•

Učivo
popíše polohu světadílu, porovná jeho velikost s ostatními světadíly,
charakterizuje reliéf, podnebí, vodstvo, rostlinstvo a živočišstvo

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

Ekosystémy

Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

7. ročník
Objevné cesty

Přírodopis

6. ročník
ochrana životního prostředí

7. ročník
ochrana životního prostředí

9. ročník
globální problémy

přesahy z učebních bloků:

Přírodopis

7. ročník
ochrana životního prostředí

Chemie

9. ročník
paliva
uhlovodíky

Přírodopis

globální problémy
7. ročník

rostliny cizokrajných ekosystémů
6. ročník

ochrana životního prostředí

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
regiony světa•
Antarktida•
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5.6.4  Zeměpis
Učební osnovy

8. ročník

8. ročník
1 týdně, P

1. Evropa
Očekávané výstupy

žák:

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

Evropa•

Učivo
popíše polohu světadílu, porovná jeho velikost s ostatními světadíly,
charakterizuje reliéf, podnebí, vodstvo, rostlinstvo a živočišstvo,
společenské, politické, náboženské a hospodářské poměry

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ekosystémy

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

Multikulturalita

Kulturní diference

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

přesahy do učebních bloků:

Občanská výchova

6. ročník
Evropa

Přírodopis

ochrana životního prostředí
7. ročník

ochrana životního prostředí
rozšíření a ochrana živočichů
hospodářsky významné rostliny

přesahy z učebních bloků:

Občanská výchova

8. ročník
Výroba, obchod, služby
Peníze

Chemie

9. ročník
paliva
uhlovodíky

Přírodopis

7. ročník
ochrana životního prostředí
rozšíření a ochrana živočichů
hospodářsky významné rostliny

Anglický jazyk

8. ročník
vztahy mezi sebou

Konverzace v německém jazyce

9. ročník
zvířata

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.6.4  Zeměpis
Učební osnovy

8. ročník

Kritéria hodnocení
Evropa•

2. severní Evropa
Očekávané výstupy

žák:

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

Evropa•

Učivo
popíše reliéf, podnebí, vodstvo, společenské, politické
a hospodářské poměry oblasti, společné znaky a rozdíly jednotlivých
států oblasti

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis

6. ročník
ochrana životního prostředí

7. ročník
ochrana životního prostředí
rozšíření a ochrana živočichů
hospodářsky významné rostliny

9. ročník
globální problémy

přesahy z učebních bloků:

Chemie

9. ročník
paliva
uhlovodíky

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Evropa•

3. západní Evropa
Očekávané výstupy

žák:

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

Evropa•

Učivo
popíše reliéf, podnebí, vodstvo, společenské, politické
a hospodářské poměry oblasti, společné znaky a rozdíly jednotlivých
států oblasti, význam oblasti v regionálních a globálních
souvislostech
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5.6.4  Zeměpis
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

7. ročník
Objevné cesty

8. ročník
1. světová válka
Imperiální doba

9. ročník
Evropa a svět po roce 1945
2. světová válka
Poválečné uspořádání světa

Přírodopis

6. ročník
ochrana životního prostředí

7. ročník
ochrana životního prostředí
hospodářsky významné rostliny

9. ročník
globální problémy

přesahy z učebních bloků:

Chemie

9. ročník
paliva
uhlovodíky

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Evropa•

4. jižní Evropa
Očekávané výstupy

žák:

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

Evropa•

Učivo
popíše reliéf, podnebí, vodstvo, společenské, politické
a hospodářské poměry oblasti, společné znaky a rozdíly jednotlivých
států oblasti
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5.6.4  Zeměpis
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

6. ročník
Antika

7. ročník
Renesance a humanissmus

Přírodopis

6. ročník
ochrana životního prostředí

7. ročník
ochrana životního prostředí
rozšíření a ochrana živočichů
hospodářsky významné rostliny

přesahy z učebních bloků:

Chemie

9. ročník
paliva
uhlovodíky

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Evropa•

5. střední Evropa
Očekávané výstupy

žák:

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

Evropa•

Učivo
popíše reliéf, podnebí, vodstvo, společenské, politické
a hospodářské poměry oblasti, společné znaky a rozdíly jednotlivých
států oblasti, význam oblasti v regionálních a globálních
souvislostech se zaměřením na vztahy s ČR
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5.6.4  Zeměpis
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

8. ročník
1. světová válka
Imperiální doba
Habsburkové na českém trůnu

9. ročník
Evropa a svět po roce 1945
2. světová válka
Poválečné uspořádání světa

Přírodopis

6. ročník
ochrana životního prostředí

7. ročník
ochrana životního prostředí
rozšíření a ochrana živočichů
hospodářsky významné rostliny

9. ročník
globální problémy

přesahy z učebních bloků:

Další cizí jazyk

8. ročník
tematické okruhy

Chemie

9. ročník
paliva
uhlovodíky

Regionální výchova

8. ročník
Smiřice za vlády Habsburků

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Evropa•

6. jihovýchodníEvropa
Očekávané výstupy

žák:

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

Evropa•

Učivo
popíše reliéf, podnebí, vodstvo, společenské, politické
a hospodářské poměry oblasti, společné znaky a rozdíly jednotlivých
států oblasti
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5.6.4  Zeměpis
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

9. ročník
Evropa a svět po roce 1945
Poválečné uspořádání světa

Přírodopis

6. ročník
ochrana životního prostředí

7. ročník
ochrana životního prostředí
rozšíření a ochrana živočichů
hospodářsky významné rostliny

9. ročník
globální problémy

přesahy z učebních bloků:

Chemie

9. ročník
paliva
uhlovodíky

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Evropa•

7. východní Evropa
Očekávané výstupy

žák:

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

Evropa•

Učivo
popíše reliéf, podnebí, vodstvo, společenské, politické
a hospodářské poměry oblasti, společné znaky a rozdíly jednotlivých
států oblasti, vysvětlí význam Ruska v regionálních a globálních
souvislostech

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

9. ročník
Evropa a svět po roce 1945
2. světová válka
Poválečné uspořádání světa

Přírodopis

6. ročník
ochrana životního prostředí

7. ročník
ochrana životního prostředí
rozšíření a ochrana živočichů

9. ročník
globální problémy

přesahy z učebních bloků:

Chemie

9. ročník
paliva
uhlovodíky
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5.6.4  Zeměpis
Učební osnovy

8. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Evropa•

9. ročník
1 týdně, P

1. kartografie a topografie
Očekávané výstupy

žák:

organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat
z dostupných kartografických produktů a elaborátů,z grafů,
diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů, vytváří a
využívá osobní myšlenková schémata a myšlenkové mapy pro
orientaci v v konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a
hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich, pro vytváření
postojů k okolnímu světu, přiměřeně hodnotí geografické objekty,
jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti,
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a
podmíněnost, rozeznává hranice mezi podstatnými prostorovými
složkami v krajině

MINIMÁLNÍ:
rozumí základní geografické, topografické a kartografické
terminologii

kartografie a topografie•

Učivo
rozená jednotlivé druhy map, dokáže pracovat s měřítkem mapy,
pomocí mapy určí zeměpisnou polohu místa, vysvětlí časová pásma
na zeměkouli, datovou hranici a smluvený čas, dokáže pracovat
s mapovými symboly, smluvenými značkami a vysvětlivkami, pracuje
se statistickými daty a tato data graficky vyjádří, dokáže pracovat ze
základními informačními geografickými médii a zdroji dat

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Matematika

6. ročník
úhly

7. ročník
Poměr

přesahy z učebních bloků:

Základy rýsování

9. ročník
Úhly

Občanská výchova

Globalizace
Mezinárodní spolupráce

Dějepis

Evropa a svět po roce 1945

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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5.6.4  Zeměpis
Učební osnovy

9. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
kartografie a topografie•

2. lidé na Zemi
Očekávané výstupy

žák:

posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové
populace, její rozložení, strukturu, růst, pohyby, dynamiku růstu a
pohybů, zhodnotí na vybraných příkladech mozaiku multikulturního
světa,posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského
sídla, pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel

obyvatelstvo světa•

Učivo
charakterizuje demografický vývoj v jednotlivých částech světa, růst
počtu obyvatel, hustou zalidnění,rasové a národnostní složení,
světová náboženství

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

Multikulturalita

Kulturní diference

přesahy do učebních bloků:

Občanská výchova

6. ročník
Evropa

8. ročník
Podobnost a odlišnost lidí

9. ročník
Principy demokracie
Státní správa a samospráva
Právní základy státu

přesahy z učebních bloků:

Další cizí jazyk

9. ročník
tematické okruhy

Občanská výchova

Globalizace
Mezinárodní spolupráce
Evropská integrace
Právo v každodenním životě
Principy demokracie
Státní správa a samospráva
Právní základy státu

Konverzace v anglickém jazyce

mluvené slovo
Dějepis

2. světová válka
Český jazyk a literatura

Literární výchova
Konverzace v německém jazyce

cestování
Dějepis

Evropa a svět po roce 1945
Poválečné uspořádání světa
Vznik Československa

Hudební výchova

vokální projev

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.6.4  Zeměpis
Učební osnovy

9. ročník

Kritéria hodnocení
obyvatelstvo světa•

3. světové hodspodářství
Očekávané výstupy

žák:

zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového
hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní světové surovinové a
energetické zdroje, porovnává předpoklady a hlavní faktory pro
územní rozmístění hosodářských aktivit

MINIMÁLNÍ:
uvede příklady, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí a
rozmístěním lidských sídel
vyhledá na mapách nejznámější oblasti cestovního ruchu a
rekreace

světové hospodářství•

Učivo
popíše nejdůležitější nerostné suroviny- paliva, jejich význam pro
světové hospodářství, místa jejich těžby a využití,zdroje a výrobu
elektrické energie, hlavní průmyslové oblasti, světové zemědělství,
dopravu

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Občanská výchova

9. ročník
Globalizace
Mezinárodní spolupráce
Evropská integrace

Přírodopis

6. ročník
ochrana životního prostředí

7. ročník
ochrana životního prostředí

přesahy z učebních bloků:

Občanská výchova

9. ročník
Globalizace
Mezinárodní spolupráce

Anglický jazyk

internet

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
světové hospodářství•

4. politická mapa dnešního světa
Očekávané výstupy

žák:

porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě
podobných a odlišných znaků, lokalizuje na mapách jednotlivých
světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a politické problémy v
konkrétních světových regionech

seskupení států•

Učivo
vysvětlí společné a odlišné znaky států, správní členění států, státní
zřízení a formy vlády, politická a hospodářská seskupení států,
mezinárodní organizace - OSN, EU
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5.6.4  Zeměpis
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

8. ročník
Imperiální doba

9. ročník
Evropa a svět po roce 1945
Poválečné uspořádání světa

přesahy z učebních bloků:

Další cizí jazyk

9. ročník
tematické okruhy

Občanská výchova

Globalizace
Mezinárodní spolupráce
Evropská integrace
Právo v každodenním životě
Právní řád ČR
Lidská práva
Principy demokracie
Státní správa a samospráva
Právní základy státu

Dějepis

2. světová válka
Anglický jazyk

internet
Dějepis

Evropa a svět po roce 1945
Poválečné uspořádání světa

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
seskupení států•

5. krajina a životní prostředí
Očekávané výstupy

žák:

porovnává různé krajiny jako součást pevninské část krajinné
sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech znaky a funkce krajin,
uvádí na konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných
složek a prvků prostorové rozmístění hlavních ekosystémů, uvádí
na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a
společenských vlivů na životní prostředí

MINIMÁLNÍ:
umí pojmenovat různé krajiny jako součást pevninské části
krajinné sféry, rozliší na konkrétních příkladech specifické znaky a
funkce krajin
uvede příklady přírodních a kulturních krajinných složek
uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika
přírodních a společenských vlivů na životní prostředí

životní prostředí•

Učivo
vysvětlí rozdíl mezi přírodní a kulturní krajinou, charakterizuje
světové ekologické problémy, chráněná území přírody - národní
parky, přírodní rezervace, kulturní památky

Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové
SMILE verze 3.2.0 644



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.5  Botanická praktika
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

přesahy do učebních bloků:

Fyzika

8. ročník
Počasí kolem nás

Chemie

voda, vzduch
Přírodopis

6. ročník
ochrana životního prostředí

7. ročník
ochrana životního prostředí
vztahy v ekosystému

9. ročník
globální problémy
klima a život

přesahy z učebních bloků:

Chemie

9. ročník
uhlovodíky

Občanská výchova

Globalizace
Chemie

chemický průmysl
paliva

8. ročník
voda, vzduch

Výtvarná výchova

9. ročník
Vnímání a interpretace

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
životní prostředí•

5.6.5  Botanická praktika

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

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

0+1

Charakteristika předmětu
Botanická praktika je předmět, který vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem. Dává jim

základ pro lepší pochopení a využívání současných technologií a pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě.

Žáci mají příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe

a ovlivňuje se.

Vzdělávací předmět podporuje vytváření otevřeného myšlení a logického uvažování. Svým charakterem výuky

umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů a tím si uvědomovat i užitečnost

přírodovědných poznatků a jejich aplikaci v praktickém životě. Jedná se o rozvíjení dovedností soustavně,

objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě

pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Žáci se učí klást

si otázky a hledat na ně odpovědi.
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5.6.5  Botanická praktika
Učební osnovy

Žáci poznávají souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, závislost člověka na přírodních zdrojích

a vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí a na lidské zdraví. Učí se zkoumat změny probíhající v přírodě,

odhalovat příčiny a následky ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů a uvědoměle využívat své

přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí a principů udržitelného rozvoje. Komplexní

pohled na vztah mezi člověkem a přírodou je i uvědomování si pozitivního vlivu přírody na citový život člověka.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Kompetence k řešení problémů

Botanická praktika umožňují žákům pozorovat různé jevy a hledat pro ně vysvětlení formou týmové spolupráce.

Vpřírodovědě lze realizovat experimenty a projekty, jejichž podstatou je pochopení a řešení problémových

situací.

Kompetence komunikativní

Botanická praktika nabízí žákům možnost samostatné ústní prezentace výsledků své práce před ostatními žáky.

Žáci se zároveň učí naslouchat promluvám druhých a vhodně na ně reagovat. Učitel vede žáky k porozumění

textů, obrazových materiálů, různých přírodnin a předávání získaných informací.

Kompetence sociální a personální

Botanická praktika nabízí možnost práce ve skupinách, při které se žáci učí spolupráci, diskuzi, vzájemné

pomoci, ohleduplnosti a respektování různých hledisek. Učitel vede žáky k hodnocení práce týmu i k

sebehodnocení. Žáci i učitel se snaží podílet na utváření příjemné atmosféry v týmu a přispívat k upevňování

dobrých mezilidských vztahů.

Kompetence občanské

Botanická praktika učí žáky chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy a respektovat

požadavky na kvalitní životní prostředí. Žák se snaží respektovat přesvědčení druhých a vcítit se do situací

ostatních žáků. Učitel vyžaduje od žáků hodnocení vlastního chování a přijetí zodpovědnosti za dodržování

pravidel daných třídou a školním řádem.

Kompetence pracovní

Tato kompetence je v botanických praktikách rozvíjena při pozorováních a experimentech. Žák se učí bezpečně

používat nástroje, pomůcky i vybavení a dodržovat vymezená pravidla. Učitel vede žáky k samostatnosti, např.

při přípravě a úklidu pomůcek.

 

.

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

Tématické okruhy

Průřezová témata pokrývaná předmětem

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Kreativita
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5.6.5  Botanická praktika
Učební osnovy

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

7. ročník
0+1 týdně, V

1. Práce s odbornou literaturou
Očekávané výstupy

žák:

žák rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich
význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů

Práce s odbornou literaturou•

Učivo
Botanický klíč. Odborné přírodovědné časopisy. Atlasy a odborná
literatura.

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Informatika

6. ročník
věrohodnost informací

Přírodopis

třídění organismů

přesahy z učebních bloků:

Zoologická praktika

8. ročník
Práce s odbornou literaturou

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Práce s odbornou literaturou•

2. Mikroskopování
Očekávané výstupy

žák:

žák umí správně pracovat s mikroskopem, vytvoří dočasný
mikroskopický preparát, zhotovuje nákres pozorovaného objektu,
vyvozuje závěry z pozorování

Mikroskopování•

Učivo
Stavba mikroskopu. Tvorba mikroskopického preparátu. Záznam
z pozorování. Vyvození závěru pozorování. Stavba rostlinné buňky,
stavba a význam jednotlivých částí těla vyšších rostlin (kořen,
stonek, list, květ, semeno a plod)
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5.6.5  Botanická praktika
Učební osnovy

7. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Kreativita

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis

6. ročník
rostliny a prostředí
vnější stavba rostlin
organismy a prostředí
třídění organismů
praktické poznávání
laboratorní práce

7. ročník
anatomie a morfologie rostlin
třídění organismů
praktické poznávání
laboratorní práce

Praktické činnosti

6. ročník
Pěstitelství

přesahy z učebních bloků:

Praktické činnosti

6. ročník
Pěstitelství

Zoologická praktika

8. ročník
Mikroskopování

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Mikroskopování•

3. Herbář
Očekávané výstupy

žák:

žák umí vytvořit herbářovou položku, s pomocí klíče a atlasu určí
rostlinu a zařadí do systému

Herbář•

Učivo
Poznávání a zařazování zástupců rostlin.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Kreativita

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis

6. ročník
rostliny a prostředí
vnější stavba rostlin
třídění organismů
praktické poznávání
laboratorní práce

7. ročník
anatomie a morfologie rostlin
hospodářsky významné rostliny
třídění organismů
praktické poznávání
laboratorní práce

přesahy z učebních bloků:
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5.6.6  Zoologická praktika
Učební osnovy

7. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Herbář•

5.6.6  Zoologická praktika

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

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

0+1

Charakteristika předmětu
Zoologická praktika je předmět, který vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem. Dává jim

základ pro lepší pochopení a využívání současných technologií a pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě.

Žáci mají příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe

a ovlivňuje se.

Vzdělávací předmět podporuje vytváření otevřeného myšlení a logického uvažování. Svým charakterem výuky

umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů a tím si uvědomovat i užitečnost

přírodovědných poznatků a jejich aplikaci v praktickém životě. Jedná se o rozvíjení dovedností soustavně,

objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě

pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Žáci se učí klást

si otázky a hledat na ně odpovědi.

Žáci poznávají souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, závislost člověka na přírodních zdrojích

a vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí a na lidské zdraví. Učí se zkoumat změny probíhající v přírodě,

odhalovat příčiny a následky ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů a uvědoměle využívat své

přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí a principů udržitelného rozvoje. Komplexní

pohled na vztah mezi člověkem a přírodou je i uvědomování si pozitivního vlivu přírody na citový život člověka.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Kompetence k řešení problémů

Zoologická praktika umožňují žákům pozorovat různé jevy a hledat pro ně vysvětlení formou týmové spolupráce.

Vpřírodovědě lze realizovat experimenty a projekty, jejichž podstatou je pochopení a řešení problémových

situací.

Kompetence komunikativní

Zoologická praktika nabízí žákům možnost samostatné ústní prezentace výsledků své práce před ostatními žáky.
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5.6.6  Zoologická praktika
Učební osnovy

Žáci se zároveň učí naslouchat promluvám druhých a vhodně na ně reagovat. Učitel vede žáky k porozumění

textů, obrazových materiálů, různých přírodnin a předávání získaných informací.

Kompetence sociální a personální

Zoologická praktika nabízí možnost práce ve skupinách, při které se žáci učí spolupráci, diskuzi, vzájemné

pomoci, ohleduplnosti a respektování různých hledisek. Učitel vede žáky k hodnocení práce týmu i k

sebehodnocení. Žáci i učitel se snaží podílet na utváření příjemné atmosféry v týmu a přispívat k upevňování

dobrých mezilidských vztahů.

Kompetence občanské

Zoologická praktika učí žáky chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy a respektovat

požadavky na kvalitní životní prostředí. Žák se snaží respektovat přesvědčení druhých a vcítit se do situací

ostatních žáků. Učitel vyžaduje od žáků hodnocení vlastního chování a přijetí zodpovědnosti za dodržování

pravidel daných třídou a školním řádem.

Kompetence pracovní

Tato kompetence je v zoologických praktikách rozvíjena při pozorováních a experimentech. Žák se učí bezpečně

používat nástroje, pomůcky i vybavení a dodržovat vymezená pravidla. Učitel vede žáky k samostatnosti, např.

při přípravě a úklidu pomůcek.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

Tématické okruhy

Rozvoj schopností poznávání

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Průřezová témata pokrývaná předmětem

8. ročník
0+1 týdně, V

1. Práce s odbornou literaturou
Očekávané výstupy

žák:

žák rozlišuje základní systematické skupiny živočichů a určuje
jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů

Práce s odbornou literaturou•

Učivo
Klíč k určování bezobratlých živočichů. Odborné přírodovědné
časopisy. Atlasy a odborná literatura.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Kreativita

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Botanická praktika

7. ročník
Práce s odbornou literaturou

přesahy z učebních bloků:
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5.6.6  Zoologická praktika
Učební osnovy

8. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Práce s odbornou literaturou•

2. Preparace
Očekávané výstupy

žák:

Žák umí na základě získaných teoretických znalostí preparovat
zástupce hmyzu.

Preparace•

Učivo
Pomůcky zoologa pro práci v terénu. Způsoby odchytu. Preparace
zástupce hmyzu.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Kreativita

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis

6. ročník
třídění organismů
praktické poznávání

7. ročník
třídění organismů
praktické poznávání

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Preparace•

3. Mikroskopování
Očekávané výstupy

žák:

žák umí správně pracovat s mikroskopem, vytvoří dočasný
mikroskopický preparát, zhotovuje nákres pozorovaného objektu,
vyvozuje závěry z pozorování

Mikroskopování•

Učivo
Stavba mikroskopu. Tvorba mikroskopického preparátu. Záznam
z pozorování. Vyvození závěru pozorování. Stavba živočišné buňky,
stavba a význam jednotlivých částí těla živočichů.
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5.6.7  Ekologická praktika
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Kreativita

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis

6. ročník
třídění organismů
praktické poznávání
laboratorní práce

7. ročník
stavba těl živočichů
třídění organismů
praktické poznávání
laboratorní práce

Botanická praktika

Mikroskopování
Praktické činnosti

6. ročník
Chov domácího zvířectva

přesahy z učebních bloků:

Praktické činnosti

6. ročník
Chov domácího zvířectva

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Mikroskopování•

5.6.7  Ekologická praktika

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

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

0+2

Charakteristika předmětu
Ekologická praktika je předmět, který vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem. Dává jim

základ pro lepší pochopení a využívání současných technologií a pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě.

Poukazuje na globální problémy lidstva.

Žáci mají příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe

a ovlivňuje se.

Vzdělávací předmět podporuje vytváření otevřeného myšlení a logického uvažování. Svým charakterem výuky

umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů a tím si uvědomovat i užitečnost

přírodovědných poznatků a jejich aplikaci v praktickém životě. Jedná se o rozvíjení dovedností soustavně,

objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě
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5.6.7  Ekologická praktika
Učební osnovy

pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Žáci se učí klást

si otázky a hledat na ně odpovědi.

Žáci poznávají souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, závislost člověka na přírodních zdrojích

a vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí a na lidské zdraví. Učí se zkoumat změny probíhající v přírodě,

odhalovat příčiny a následky ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů a uvědoměle využívat své

přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí a principů udržitelného rozvoje. Komplexní

pohled na vztah mezi člověkem a přírodou je i uvědomování si pozitivního vlivu přírody na citový život člověka.

V předmětu probíhají dva dlouhodobé projekty: „Kyselý déšť“ a „Ozón“, navazující na bývalé projekty

organizace Tereza.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Kompetence k řešení problémů

Ekologická praktika umožňují žákům pozorovat různé jevy a hledat pro ně vysvětlení formou týmové spolupráce.

Vpřírodovědě lze realizovat experimenty a  projekty, jejichž podstatou je pochopení a řešení problémových

situací.

Kompetence komunikativní

Ekologická praktika nabízí žákům možnost samostatné ústní prezentace výsledků své práce před ostatními žáky.

Žáci se zároveň učí naslouchat promluvám druhých a vhodně na ně reagovat. Učitel vede žáky k porozumění

textů, obrazových materiálů, různých přírodnin a předávání získaných informací.

Kompetence sociální a personální

Ekologická praktika nabízí možnost práce ve skupinách, při které se žáci učí spolupráci, diskuzi, vzájemné

pomoci, ohleduplnosti a respektování různých hledisek. Učitel vede žáky k hodnocení práce týmu i k

sebehodnocení. Žáci i učitel se snaží podílet na utváření příjemné atmosféry v týmu a přispívat k upevňování

dobrých mezilidských vztahů.

Kompetence občanské

Ekologická praktika učí žáky chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy a respektovat

požadavky na kvalitní životní prostředí. Žák se snaží respektovat přesvědčení druhých a vcítit se do situací

ostatních žáků. Učitel vyžaduje od žáků hodnocení vlastního chování a přijetí zodpovědnosti za dodržování

pravidel daných třídou a školním řádem.

Kompetence pracovní

Tato kompetence je v ekologických praktikách rozvíjena při pozorováních a experimentech. Žák se učí bezpečně

používat nástroje, pomůcky i vybavení a dodržovat vymezená pravidla. Učitel vede žáky k samostatnosti, např.

při přípravě a úklidu pomůcek.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Tématické okruhy

Vztah člověka k prostředí

Průřezová témata pokrývaná předmětem
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5.6.7  Ekologická praktika
Učební osnovy

9. ročník

9. ročník
0+2 týdně, V

1. práce s odbornými prameny
Očekávané výstupy

žák:

žák samostatně vyhledává v odborné literatuře či na internetu
potřebné informace, informace dokáže zpracovat a prezentovat

práce s odbornými prameny•

Učivo
vyhledávání informací o problémech životního prostředí v odborné
literatuře a na internetu

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
práce s odbornými prameny•

2. mikroskopování
Očekávané výstupy

žák:

žák umí použít mikroskop, samostatně vytváří jednoduchý vodní
preparát, samostatně vytváří protokol laboratorní práce včetně
nákresu, vyvozuje závěry pozorování

mikroskopování•

Učivo
zopakování základních úkonů při mikroskopování a přípravě
preparátu;
samostatná tvorba protokolu (volné téma)

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.6.7  Ekologická praktika
Učební osnovy

9. ročník

Kritéria hodnocení
mikroskopování•

3. záznamy v přírodě
Očekávané výstupy

žák:

žák se orientuje ve škále záznamů pozorování v přírodě, odvozuje
veličiny, které je potřebné při konkrétním pozorování
zaznamenávat

záznamy v přírodě•

Učivo
pravidla vedení záznamů o pozorování v přírodě; písemný záznam,
kresba, zvukový a obrazový záznam

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
záznamy v přírodě•

4. bioindikátory
Očekávané výstupy

žák:

žák umí v terénu vyhledat a určit bioindikátory čistoty prostředí
bioindikátory•

Učivo
základní bioindikátory - lišejníky, bezobratlí, kvalita listů jehličnatých
stromů

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
bioindikátory•
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5.6.7  Ekologická praktika
Učební osnovy

9. ročník

5. kyselé deště
Očekávané výstupy

žák:

na základě vlastních dlouhodobých měření žák usuzuje na kvalitu
ovzduší v regionu

kvalita ovzduší•

Učivo
dlouhodobá měření kvality srážek na školním pozemku

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

přesahy do učebních bloků:

Chemie

8. ročník
voda, vzduch

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
kvalita ovzduší•

6. ozón
Očekávané výstupy

žák:

na základě vlastních dlouhodobých měření žák usuzuje na kvalitu
ovzduší v regionu

kvalita ovzduší•

Učivo
sledování množství přízemního ozónu na základě poškození listů
tabákových rostlin

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

přesahy do učebních bloků:

Chemie

8. ročník
voda, vzduch

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
kvalita ovzduší•
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5.6.8  Chemická praktika
Učební osnovy

9. ročník

7. odpady
Očekávané výstupy

žák:

žák je schopen posoudit ekologické dopady při použití různých
obalových materiálů, umí třídit odpady vzniklé v domácnosti a
nabízet je k recyklaci

odpady•

Učivo
obaly a odpady, film firmy EkoKom

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
odpady•

5.6.8  Chemická praktika

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

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

0+2

Charakteristika předmětu
Chemická praktika jsou jedním z volitelných vyučovacích předmětů ŠVP, který žákovi umožňuje poznávání

přírody jako systému, chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy, uvědomování si užitečnosti

přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě, rozvíjení dovedností objektivně a spolehlivě

pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně

interpretovat. Učí žáky rozlišovat příčiny chemických dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat je, popř.

ovlivňovat, a to hlavně v souvislosti s řešením praktických problémů. Výuka směřuje: k podchycení a rozvíjení

zájmu o poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, chemických látek a jejich

reakcí s využíváním jednoduchých chemických pokusů, řešení problémů a zdůvodňování správného jednání

v praktických situacích; k vytváření potřeb objevovat a vysvětlovat chemické jevy, zdůvodňovat vyvozené

závěry a získané poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů; k získávání a upevňování

dovedností pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc.

Výchovné a vzdělávací strategie:
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5.6.8  Chemická praktika
Učební osnovy

Kompetence k učení

Učíme žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů. Vedeme žáky k efektivní

práci s informacemi z různých zdrojů. Umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky

a vyvozovat závěry. Učíme žáky správně zaznamenat a zdokumentovat experimenty.

Kompetence k řešení problémů

Vedeme žáky k řešení problémových úloh a situací. Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení.

Učíme žáky chápat vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních jevů. Podporujeme týmovou spolupráci při

řešení problémů. Využíváme moderní techniku a technologie.

Kompetence komunikativní

Učíme žáky stručně, přehledně a objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup a výsledky svých pozorování

a experimentů. Ve výuce podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky. Klademe důraz na

„kulturu“ komunikace. Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky. Připravujeme žáky na

zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a život ohrožujících situacích.

Kompetence sociální a personální

Podporujeme vzájemnou spolupráci žáků. Učíme žáky objektivně hodnotit práci svoji i práci svých spolužáků.

Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování.

Kompetence občanské

Vedeme žáky k odpovědnosti za své chování. Rovněž vedeme žáky k aktivní ochraně zdraví a k ochraně

životního prostředí. Sledujeme chování žáků (především při experimentech) - včas přijímáme účinná opatření.

Upozorňujeme žáky na negativní vliv drog, alkoholu, kouření a dalších faktorů poškozujících lidské zdraví.

Učíme žáky správně jednat v různých mimořádných život ohrožujících situacích. Učíme žáky poskytnout

účinnou první pomoc. Důsledně vyžadujeme dodržování stanovených pravidel (školní řád, řád učebny chemie,

manipulace s chemickými látkami, manipulace s ohněm apod.) a dodržování stanovených pracovních postupů.

Kompetence pracovní

Učíme žáky optimálně provádět pozorování a experimenty a získaná data vyhodnocovat, zpracovávat

a prezentovat. Různými formami (film, internet, exkurze apod.) seznamujeme žáky s rozličnými (chemií se

zabývajícími) profesemi. Podporujeme využívání výpočetní techniky, internetu a používání cizího jazyka. Dbáme

na dodržování zásad bezpečnosti práce, ochranu zdraví při práci a citlivé zacházení s technikou.

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

Tématické okruhy

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

Průřezová témata pokrývaná předmětem

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Komunikace
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5.6.8  Chemická praktika
Učební osnovy

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Kooperace a kompetice

9. ročník
0+2 týdně, V
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5.6.8  Chemická praktika
Učební osnovy

9. ročník

1. Bezpečnost práce
Očekávané výstupy

žák:

pracuje bezpečně s používanými látkami a hodnotí jejich
rizikovost, ovládá zásady první pomoci

MINIMÁLNÍ:
dodržuje hygienu práce a zásady bezpečné práce s laboratorní
technikou, příslušnými nástroji, přístroji a pomůckami při
laboratorních činnostech
poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři

Bezpečnost práce•

zná laboratorní řád, umí pojmenovat a používat základních
laboratorní pomůcky, ovládá odměřování a přelévání kapalin,
jakož i vážení, drcení a přesypávání pevných látek

MINIMÁLNÍ:
vybere a prakticky využívá pracovní postup konkrétní laboratorní
činnosti a dodrží kázeň při práci s přístroji, zařízením a pomůckami
nutnými pro konání pozorování, měření, experimentu

Laboratoř•

ovládá prakticky základní dělící metody, umí zjistit a popsat
jednotlivé vlastnoti látek, vysvětlí základní faktory ovlivňující
rozpustnost látek, vypočítá složení daných roztoků a následně je
připraví

MINIMÁLNÍ:
sestavit podle návodu, náčrtu, plánu daný model
ovládat montáž a demontáž jednoduchého zařízení
provádět údržbu jednoduchých předmětů a zařízení
dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní
předpisy, poskytnout první pomoc při úrazu

Dělící metody•

umí připravit a provést důkaz vybraných chemických prvků a
anorganických sloučenin, stanoví a popíše vlastnosti reaktantů a
produktů, vyhledá praktické využití daných chemických látek,
vypracuje písemný protokol z laboratorní práce

MINIMÁLNÍ:
sestavit podle návodu, náčrtu, plánu daný model
ovládat montáž a demontáž jednoduchého zařízení
provádět údržbu jednoduchých předmětů a zařízení
dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní
předpisy, poskytnout první pomoc při úrazu

Anorganická chemie•

umí připravit a provést důkaz vybraných organických sloučenin,
stanoví a popíše vlastnosti reaktantů a produktů, vyhledá praktické
využití daných chemických látek, vypracuje písemný protokol z
laboratorní práce

MINIMÁLNÍ:
sestavit podle návodu, náčrtu, plánu daný model
ovládat montáž a demontáž jednoduchého zařízení
provádět údržbu jednoduchých předmětů a zařízení
dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní
předpisy, poskytnout první pomoc při úrazu

Organická chemie•

Učivo
zásady bezpečné práce, nebezpečné látka a jejich označení,
základy první pomoci

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Chemie

9. ročník
chemické látky v praxi
hořlaviny

8. ročník
bezpečnost práce
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5.6.8  Chemická praktika
Učební osnovy

9. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Bezpečnost práce•
Laboratoř•
Dělící metody•
Anorganická chemie•
Organická chemie•
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5.6.8  Chemická praktika
Učební osnovy

9. ročník

2. Laboratoř
Očekávané výstupy

žák:

pracuje bezpečně s používanými látkami a hodnotí jejich
rizikovost, ovládá zásady první pomoci

MINIMÁLNÍ:
dodržuje hygienu práce a zásady bezpečné práce s laboratorní
technikou, příslušnými nástroji, přístroji a pomůckami při
laboratorních činnostech
poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři

Bezpečnost práce•

zná laboratorní řád, umí pojmenovat a používat základních
laboratorní pomůcky, ovládá odměřování a přelévání kapalin,
jakož i vážení, drcení a přesypávání pevných látek

MINIMÁLNÍ:
vybere a prakticky využívá pracovní postup konkrétní laboratorní
činnosti a dodrží kázeň při práci s přístroji, zařízením a pomůckami
nutnými pro konání pozorování, měření, experimentu

Laboratoř•

ovládá prakticky základní dělící metody, umí zjistit a popsat
jednotlivé vlastnoti látek, vysvětlí základní faktory ovlivňující
rozpustnost látek, vypočítá složení daných roztoků a následně je
připraví

MINIMÁLNÍ:
sestavit podle návodu, náčrtu, plánu daný model
ovládat montáž a demontáž jednoduchého zařízení
provádět údržbu jednoduchých předmětů a zařízení
dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní
předpisy, poskytnout první pomoc při úrazu

Dělící metody•

umí připravit a provést důkaz vybraných chemických prvků a
anorganických sloučenin, stanoví a popíše vlastnosti reaktantů a
produktů, vyhledá praktické využití daných chemických látek,
vypracuje písemný protokol z laboratorní práce

MINIMÁLNÍ:
sestavit podle návodu, náčrtu, plánu daný model
ovládat montáž a demontáž jednoduchého zařízení
provádět údržbu jednoduchých předmětů a zařízení
dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní
předpisy, poskytnout první pomoc při úrazu

Anorganická chemie•

umí připravit a provést důkaz vybraných organických sloučenin,
stanoví a popíše vlastnosti reaktantů a produktů, vyhledá praktické
využití daných chemických látek, vypracuje písemný protokol z
laboratorní práce

MINIMÁLNÍ:
sestavit podle návodu, náčrtu, plánu daný model
ovládat montáž a demontáž jednoduchého zařízení
provádět údržbu jednoduchých předmětů a zařízení
dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní
předpisy, poskytnout první pomoc při úrazu

Organická chemie•

Učivo
laboratorní řád, vybavení laboratoře

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Komunikace

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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5.6.8  Chemická praktika
Učební osnovy

9. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Bezpečnost práce•
Laboratoř•
Dělící metody•
Anorganická chemie•
Organická chemie•

3. Dělící metody
Očekávané výstupy

žák:

pracuje bezpečně s používanými látkami a hodnotí jejich
rizikovost, ovládá zásady první pomoci

MINIMÁLNÍ:
dodržuje hygienu práce a zásady bezpečné práce s laboratorní
technikou, příslušnými nástroji, přístroji a pomůckami při
laboratorních činnostech
poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři

Bezpečnost práce•

zná laboratorní řád, umí pojmenovat a používat základních
laboratorní pomůcky, ovládá odměřování a přelévání kapalin,
jakož i vážení, drcení a přesypávání pevných látek

MINIMÁLNÍ:
vybere a prakticky využívá pracovní postup konkrétní laboratorní
činnosti a dodrží kázeň při práci s přístroji, zařízením a pomůckami
nutnými pro konání pozorování, měření, experimentu

Laboratoř•

ovládá prakticky základní dělící metody, umí zjistit a popsat
jednotlivé vlastnoti látek, vysvětlí základní faktory ovlivňující
rozpustnost látek, vypočítá složení daných roztoků a následně je
připraví

MINIMÁLNÍ:
sestavit podle návodu, náčrtu, plánu daný model
ovládat montáž a demontáž jednoduchého zařízení
provádět údržbu jednoduchých předmětů a zařízení
dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní
předpisy, poskytnout první pomoc při úrazu

Dělící metody•

Učivo
dělící metody, vlastnosti látek, příprava roztoků 

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Chemie

8. ročník
směsi
vlastnosti látek

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.6.8  Chemická praktika
Učební osnovy

9. ročník

Kritéria hodnocení
Bezpečnost práce•
Laboratoř•
Dělící metody•

4. Anorganická chemie
Očekávané výstupy

žák:

pracuje bezpečně s používanými látkami a hodnotí jejich
rizikovost, ovládá zásady první pomoci

MINIMÁLNÍ:
dodržuje hygienu práce a zásady bezpečné práce s laboratorní
technikou, příslušnými nástroji, přístroji a pomůckami při
laboratorních činnostech
poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři

Bezpečnost práce•

zná laboratorní řád, umí pojmenovat a používat základních
laboratorní pomůcky, ovládá odměřování a přelévání kapalin,
jakož i vážení, drcení a přesypávání pevných látek

MINIMÁLNÍ:
vybere a prakticky využívá pracovní postup konkrétní laboratorní
činnosti a dodrží kázeň při práci s přístroji, zařízením a pomůckami
nutnými pro konání pozorování, měření, experimentu

Laboratoř•

umí připravit a provést důkaz vybraných chemických prvků a
anorganických sloučenin, stanoví a popíše vlastnosti reaktantů a
produktů, vyhledá praktické využití daných chemických látek,
vypracuje písemný protokol z laboratorní práce

MINIMÁLNÍ:
sestavit podle návodu, náčrtu, plánu daný model
ovládat montáž a demontáž jednoduchého zařízení
provádět údržbu jednoduchých předmětů a zařízení
dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní
předpisy, poskytnout první pomoc při úrazu

Anorganická chemie•

Učivo
chemické prvky, anorganické sloučeniny

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

Základní podmínky života

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Chemie

8. ročník
prvky, sloučeniny
vlastnosti látek

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.6.8  Chemická praktika
Učební osnovy

9. ročník

Kritéria hodnocení
Bezpečnost práce•
Laboratoř•
Anorganická chemie•

5. Organická chemie
Očekávané výstupy

žák:

pracuje bezpečně s používanými látkami a hodnotí jejich
rizikovost, ovládá zásady první pomoci

MINIMÁLNÍ:
dodržuje hygienu práce a zásady bezpečné práce s laboratorní
technikou, příslušnými nástroji, přístroji a pomůckami při
laboratorních činnostech
poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři

Bezpečnost práce•

zná laboratorní řád, umí pojmenovat a používat základních
laboratorní pomůcky, ovládá odměřování a přelévání kapalin,
jakož i vážení, drcení a přesypávání pevných látek

MINIMÁLNÍ:
vybere a prakticky využívá pracovní postup konkrétní laboratorní
činnosti a dodrží kázeň při práci s přístroji, zařízením a pomůckami
nutnými pro konání pozorování, měření, experimentu

Laboratoř•

umí připravit a provést důkaz vybraných organických sloučenin,
stanoví a popíše vlastnosti reaktantů a produktů, vyhledá praktické
využití daných chemických látek, vypracuje písemný protokol z
laboratorní práce

MINIMÁLNÍ:
sestavit podle návodu, náčrtu, plánu daný model
ovládat montáž a demontáž jednoduchého zařízení
provádět údržbu jednoduchých předmětů a zařízení
dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní
předpisy, poskytnout první pomoc při úrazu

Organická chemie•

Učivo
organické sloučeniny

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

Základní podmínky života

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Komunikace

Kooperace a kompetice

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Chemie

9. ročník
deriváty uhlovodíků
uhlovodíky

8. ročník
vlastnosti látek

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.7  Umění a kultura
Učební osnovy

9. ročník

Kritéria hodnocení
Bezpečnost práce•
Laboratoř•
Organická chemie•

Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží

nezastupitelnou součást lidské existence - umění a kulturu. Kulturu, jako procesy i výsledky duchovní činnosti,

umožňující chápat kontinuitu proměn historické zkušenosti, v níž dochází

k socializaci jedince a jeho projekci do společenské existence, i jako neoddělitelnou součást každodenního života

(kultura chování, oblékání, cestování, práce). Umění, jako proces specifického poznání a dorozumívání, v němž

vznikají informace o vnějším a vnitřním světě a jeho vzájemné

provázanosti, které nelze formulovat a sdělovat jinými než uměleckými prostředky.

Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojování s estetickým účinkem. V procesu

uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k

uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu světu.

Součástí tohoto procesu je hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění na základě společných témat, schopnosti

vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi vytvořených hodnot a přistupovat k nim s vědomím osobní

účasti. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadřování prostřednictvím tónu a

zvuku, linie, bodu, tvaru, barvy, gesta, mimiky atp.

V etapě základního vzdělávání je oblast Umění a kultura zastoupena vzdělávacími obory Hudební výchova a

Výtvarná výchova. Vzdělávací oblast lze rozšířit o doplňující vzdělávací obor Dramatická výchova, který je

možno na úrovni školního vzdělávacího programu realizovat formou

samostatného vyučovacího předmětu, projektu, kurzu apod. (viz kapitola 5.10) Na 1. stupni základního

vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a s jazykem hudebního a

výtvarného umění, ale také umění dramatického a literárního.

S nimi se učí tvořivě pracovat, užívat je jako prostředků pro sebevyjádření. Poznávají zákonitosti tvorby,

seznamují se s vybranými uměleckými díly, učí se je vzhledem ke svým zkušenostem chápat a výpovědi

sdělované uměleckým dílem rozpoznávat a interpretovat.

S přechodem na 2. stupeň základního vzdělávání se otevírá cesta širšímu nazírání na kulturu a umění.

Připomínají se historické souvislosti a společenské kontexty ovlivňující umění a kulturu. Inspirací k činnostem se

stávají také díla literární a dramatická (divadlo, film), tvorba multimediální i samotné znakové systémy. Nalézání

vztahů mezi jednotlivými druhy umění a uplatňování různorodosti výrazových prostředků při hledání variant

řešení společně zvolených témat umožňují projekty. Ty otevírají společný prostor pro získání dovedností a

poznatků překračujících rámec jednotlivých oborů a přispívají tak k osobitějšímu a originálnějšímu sebevyjádření

i hlubšímu

porozumění uměleckému dílu.

Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových

činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného

prostředku komunikace. V etapě základního vzdělávání se tyto hudební činnosti stávají v rovině produkce,

recepce a reflexe obsahovými doménami hudební výchovy. Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se

propojující, ovlivňující a doplňující rozvíjejí ve svém komplexu celkovou osobnost žáka, především však vedou

k rozvoji jeho hudebnosti - jeho hudebních schopností, jež se následně projevují individuálními hudebními

dovednostmi - sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými,

hudebně tvořivými a poslechovými.

Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svěj individuální hlasový potenciál při sólovém, skupinovém i

sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při souborové hře a doprovodu zpěvního projevu,

své pohybové dovednosti při tanci a pohybovém doprovodu hudby

a v neposlední řadě je mu dána příležitost „interpretovat“ hudbu podle svého individuálního zájmu a zaměření.

Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu v

5.7  Umění a kultura
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5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků. Obsahem Instrumentálních činností je

hra na hudební nástroje a jejich využití při hudebníreprodukci i produkci. Obsahem Hudebně pohybových

činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest. Obsahem Poslechových činností je

aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i

funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat.

Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem

poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází

zejména z porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti žáka

a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky. Výtvarná výchova přistupuje k vizuálně

obraznému vyjádření (a to jak samostatně vytvořenému, tak přejatému) nikoliv jako k pouhému přenosu reality,

ale jako k prostředku, který se podílí na způsobu jejího přijímání a zapojování do procesu komunikace.

V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech - tvorbě, vnímání a

interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost,

fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky (dále jen

prostředky) nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových

médiích. Tvůrčími činnostmi (rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity a ověřováním

komunikačních účinků) založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné

pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace.

Obsahem Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které umožňují žákovi rozvíjet schopnost rozeznávat podíl

jednotlivých smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv této zkušenosti na výběr a uplatnění vhodných

prostředků pro její vyjádření. Obsahem Uplatňování subjektivity jsou činnosti, které vedou žáka k uvědomování

si a uplatňování vlastních zkušeností při tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření. Obsahem

Ověřování komunikačních účinků jsou činnosti, které umožňují žákovi utváření obsahu vizuálně obrazných

vyjádření v procesu komunikace a hledání nových i neobvyklých možností pro uplatnění výsledků vlastní tvorby,

děl výtvarného umění i děl dalších obrazových médií.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:

- pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku

komunikace

- chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součástí lidské existence; k učení se

prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k

rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevu a potřeb a k utváření hierarchie hodnot

- spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších

sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a

minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých

skupin, národě a národností

- uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k možnosti aktivního

překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života

- zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování

osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě

5.7.1  Hudební výchova

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

1 1 1 1 1
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5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

1 1 1 1

Charakteristika předmětu
Předmět hudební výchova je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura a je realizován v 1.-9. ročníku

s časovou dotací 1 hodiny týdně.

Výuka probíhá v učebně hudební výchovy, kde lze k výuce hudebních nástrojů ( klavír, elektrofonické varhany,

bicí, xylofon, metalofon, Orffův instrumentář). K dispozici mají žáci i audiovizuální techniku (video, CD

přehrávač a magnetofon).

Hudba je osvojována prostřednictvím vlastních hudebních prožitků, a to nejen při výuce samotné, ale i při

návštěvě výchovných koncertů, při besedách o hudbě i v mimoškolních hudebních aktivitách. Předmět hudební

výchova umožňuje žákům osvojit si hudební a múzické dovednosti, které vedou k rozvoji estetického vnímání,

schopností a návyků. Tím přispívá k harmonickému rozvoji osobnosti dítěte, je zdrojem nových životních

podnětů a příležitostí k přiměřenému sebeuvědomování a sebeuplatnění. Žáci se o hudbě a svých zážitcích z ní

učí i hovořit a používají k tomu pojmy a poznatky z hudební nauky. Tyto pojmy a poznatky jsou schopni

aplikovat ve všech hudebních aktivitách.

Při hodnocení výsledků se přihlíží v prvé řadě k jejich přístupu k celému komplexu hudebních činností, ke snaze

spolupracovat s ostatními, k dosažení co nejlepších výsledků.

Cílem hudební výchovy je práce s hlasem, kde jde o kultivaci pěveckého

i mluvního projevu. Zároveň je kladen důraz na upevnění správných pěveckých návyků. Žáci jsou vedeni k pro

ně dosažitelným hudebním doprovodům na hudební nástroje. Nedílnou součástí je práce s pohybem na hudbu,

mimikou, gesty a tancem. Cílem je také aktivní vnímání hudby a orientace v jejích žánrech a podobách.

V hudební nauce je cílem orientace v hudebních pojmech, tónech, notopisu, stupnicích, intervalech a akordech.

Žáci jsou seznámeni s dějinami hudby, hudebními žánry, skladateli a nástroji.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Kompetence k učení

Žáci jsou vedeni ke kultivaci hudebního sluchu, smyslu pro rytmus a harmonické cítění a rozvoj dětského hlasu

Jsou vedeni k využívání dostupných instrumentálních, poslechových a hudebně pohybových aktivit

Podporujeme rozvoj dětské fantazie, představivosti a hudební paměti

Kompetence k řešení problémů

Žáci se seznamují s různými hudebními technikami

Jsou podporováni v samostatném hudebním vyjadřování

Společně hledají individuální způsoby hudebního vyjadřování

Komunikativní kompetence

Žáci se učí pochopit vyjadřovací funkci hudby

Jsou vedeni k vyjádření hudebního prožitku, pocitu a myšlenky pomocí hudby

Učí se vnímat a používat hudbu jako prostředek mezinárodní komunikace

Kompetence sociální a osobnostní

Žáci jsou vedeni ke zdravé sebekritičnosti, nezaujatému sebehodnocení a hodnocení druhých

Jsou vedeni k uvědomění si své národní identity

Jsou vedeni k týmové práci a spolupráci

Občanské kompetence

Jsou rozvíjeny vlastní umělecké projevy žáků

Žáci jsou vedeni k toleranci vůči různým hudebním projevům spolužáků

Jsou vedeni k poznání hudby ostatních národů a etnických menšin

Pracovní kompetence

Žáci pracují s dostupnými hudebními nástroji

Hudbu používají i k relaxaci a uvolnění

Jsou podporováni nadaní žáci
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

Tématické okruhy

Průřezová témata pokrývaná předmětem

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Tématické okruhy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí

Tématické okruhy

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Mezilidské vztahy

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občan, občanská společnost a stát

Tématické okruhy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Tématické okruhy

Evropa a svět nás zajímá

Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

Tématické okruhy

Kulturní diference

Etnický původ

Multikulturalita

Princip sociálního smíru a solidarity

 669
Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové

SMILE verze 3.2.0



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

1. ročník

1. ročník
1 týdně, P

1. pěvecké dovednosti
Očekávané výstupy

žák:

zpívá na základě svých možností a hlasových dispozic intonačně
čistě
- pěvecký a mluvní projev - pěvecké dovednosti (dýchání,
výslovnost, nasazení a tvorba tónu, dynamicky odlišený zpěv),
hlasová hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu

základy intonace•

zpívá rytmicky čistě

MINIMÁLNÍ:
správně a hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje při rytmizaci
říkadel i při zpěvu

základy rytmiky•

Učivo
rozvoj pěveckých dovedností (dýchání, výslovnost, tvorba tónu)
správný postoj při zpěvu
nácvik artikulačních dovedností

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
modulace řeči

přesahy z učebních bloků:

Prvouka

1. ročník
roční období

Český jazyk a literatura

modulace řeči

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
základy intonace•
základy rytmiky•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

1. ročník

2. rytmus
Očekávané výstupy

žák:

zpívá rytmicky čistě

MINIMÁLNÍ:
správně a hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje při rytmizaci
říkadel i při zpěvu

základy rytmiky•

reaguje pohybově na hudbu

MINIMÁLNÍ:
 reaguje pohybem na tempové a rytmické změny

pohybový projev•

Učivo
rozvoj hudebního rytmu - využití rytm.her (na ozvěnu apod.)
nácvik rytmizace (vytleskávání apod.)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

1. ročník
malba, grafika, modelování, rytmus ve
Vv

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
základy rytmiky•
pohybový projev•

3. rytmické doprovody
Očekávané výstupy

žák:

zpívá rytmicky čistě

MINIMÁLNÍ:
správně a hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje při rytmizaci
říkadel i při zpěvu

základy rytmiky•

využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodu písní
hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď apod.)

jednoduchý doprovod•

rozlišuje pojem hudební nástroje
hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď apod.)

hudební nástroje•

Učivo
doprovod pomocí jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova
instrumentáře
doprovod pomocí jednoduchých vyrobených hud. nástrojů

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

1. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
základy rytmiky•
jednoduchý doprovod•
hudební nástroje•

4. hudební nástroje
Očekávané výstupy

žák:

využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodu písní
hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď apod.)

jednoduchý doprovod•

rozlišuje pojem hudební nástroje
hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď apod.)

hudební nástroje•

Učivo
rozlišení pojmů hudební nástroje x nehudební

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
jednoduchý doprovod•
hudební nástroje•
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

1. ročník

5. pohybová výchova
Očekávané výstupy

žák:

zpívá rytmicky čistě

MINIMÁLNÍ:
správně a hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje při rytmizaci
říkadel i při zpěvu

základy rytmiky•

reaguje pohybově na hudbu

MINIMÁLNÍ:
 reaguje pohybem na tempové a rytmické změny

pohybový projev•

Učivo
jednoduché pohybové tanečky
vyjádření prožitku z hudby jednoduchou pantomimou

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

Komunikace

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

1. ročník
Pohybové hry

přesahy z učebních bloků:

Prvouka

1. ročník
domácí a hospodářská zvířata

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
základy rytmiky•
pohybový projev•

Soutěže

Aktivity, pomůcky, soutěže

Pěvecká soutěžSmiřický slavík•
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

2. ročník

2. ročník
1 týdně, P

1. pěvecké dovednosti
Očekávané výstupy

žák:

zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně
- pěvecký a mluvní projev - pěvecké dovednosti (dýchání,
výslovnost, nasazení a tvorba tónu, dynamicky odlišený zpěv),
hlasová hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu

MINIMÁLNÍ:
 zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty

intonace•

rytmizuje a melodizuje jednoduché texty
- hudební rytmus - realizace písní ve 2/4

rytmus•

Učivo
prohloubení pěveckých dovedností
rozšiřování hlasového rozsahu
realizace písní 2/4, 3/4 a celém taktu

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
intonace•
rytmus•
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

2. ročník

2. rytmus
Očekávané výstupy

žák:

rytmizuje a melodizuje jednoduché texty
- hudební rytmus - realizace písní ve 2/4

rytmus•

zvládá jednoduchou instrumentální činnost
hud. doprovod•

vyjadřuje pohybem tempo a dynamiku znějící hudby
pohybová výchova•

rozpozná při poslechu hudby některé hudební nástroje
hudební nástroje•

Učivo
zhudebnění jednoduchých básniček a říkadel

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

Rozvoj schopností poznávání

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

2. ročník
porozumění textu

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rytmus•
hud. doprovod•
pohybová výchova•
hudební nástroje•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

2. ročník

3. rytmické doprovody
Očekávané výstupy

žák:

rytmizuje a melodizuje jednoduché texty
- hudební rytmus - realizace písní ve 2/4

rytmus•

zvládá jednoduchou instrumentální činnost
hud. doprovod•

rozpozná při poslechu hudby některé hudební nástroje
hudební nástroje•

rozlišuje při poslechu písní kvalitu tónů

MINIMÁLNÍ:
 rozliší sílu zvuku

rozlišení tónů•

Učivo
doprovody pomocí nástrojů z Orffova instrumentáře
doprovody pomocí "hry na tělo"

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

2. ročník
pohybové hry

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rytmus•
hud. doprovod•
hudební nástroje•
rozlišení tónů•

4. pohybová výchova
Očekávané výstupy

žák:

rytmizuje a melodizuje jednoduché texty
- hudební rytmus - realizace písní ve 2/4

rytmus•

vyjadřuje pohybem tempo a dynamiku znějící hudby
pohybová výchova•

Učivo
pohybová improvizace
pohybové hudební hry
hudební pantomima

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Poznávání lidí

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

2. ročník
pohybové hry

přesahy z učebních bloků:
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

2. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rytmus•
pohybová výchova•

5. hudební nástroje
Očekávané výstupy

žák:

rytmizuje a melodizuje jednoduché texty
- hudební rytmus - realizace písní ve 2/4

rytmus•

zvládá jednoduchou instrumentální činnost
hud. doprovod•

rozpozná při poslechu hudby některé hudební nástroje
hudební nástroje•

rozlišuje při poslechu písní kvalitu tónů

MINIMÁLNÍ:
 rozliší sílu zvuku

rozlišení tónů•

Učivo
rozšíření vědomostí o hudebních nástrojích

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rytmus•
hud. doprovod•
hudební nástroje•
rozlišení tónů•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

2. ročník

6. tóny
Očekávané výstupy

žák:

rozlišuje při poslechu písní kvalitu tónů

MINIMÁLNÍ:
 rozliší sílu zvuku

rozlišení tónů•

Učivo
délka a síla tónů

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rozlišení tónů•

3. ročník
1 týdně, P

1. pěvecké dovednosti
Očekávané výstupy

žák:

zpívá na základě svých pěveckých možností a dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně
- pěvecký a mluvní projev - pěvecké dovednosti (dýchání,
výslovnost, nasazení a tvorba tónu, dynamicky odlišený zpěv),
hlasová hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu

intonace•

zpívá na základě svých pěveckých možností a dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně
realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu

rytmika•

Učivo
upěvnění pěveckých dovedností
hlasová hygiena

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Prvouka

3. ročník
lidé a čas

Anglický jazyk

hrajeme si
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

3. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
intonace•
rytmika•

2. tóny
Očekávané výstupy

žák:

rozlišuje kvality tónů a vztahy mezi tóny
kvalita tónů•

orientuje se v zápisu písní
záznam vokální hudby – zachycení melodie písně pomocí
jednoduchého grafického vyjádření (např. linky), nota jako grafický
znak pro tón, zápis rytmu jednoduché písně, notový zápis jako
opora při realizaci písně

notový zápis•

Učivo
délka, síla a výška tónů
akord

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
kvalita tónů•
notový zápis•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
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5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

3. ročník

3. práce s hudbou
Očekávané výstupy

žák:

zpívá na základě svých pěveckých možností a dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně
- pěvecký a mluvní projev - pěvecké dovednosti (dýchání,
výslovnost, nasazení a tvorba tónu, dynamicky odlišený zpěv),
hlasová hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu

intonace•

rozlišuje kvality tónů a vztahy mezi tóny
kvalita tónů•

odlišuje hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální
hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď apod
MINIMÁLNÍ:
pozorně vnímá jednoduché skladby

vokální, instrumentální, vok. - instr. hudba•

orientuje se v zápisu písní
záznam vokální hudby – zachycení melodie písně pomocí
jednoduchého grafického vyjádření (např. linky), nota jako grafický
znak pro tón, zápis rytmu jednoduché písně, notový zápis jako
opora při realizaci písně

notový zápis•

pohybové vyjádření hudby
pohybová výchova•

Učivo
pěvecký projev s hud.doprovodem i bez
poslech písní
poslech hudby
poslech zpěvu a hudby

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
intonace•
kvalita tónů•
vokální, instrumentální, vok. - instr. hudba•
notový zápis•
pohybová výchova•
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

3. ročník

4. zápis písní
Očekávané výstupy

žák:

orientuje se v zápisu písní
záznam vokální hudby – zachycení melodie písně pomocí
jednoduchého grafického vyjádření (např. linky), nota jako grafický
znak pro tón, zápis rytmu jednoduché písně, notový zápis jako
opora při realizaci písně

notový zápis•

Učivo
začátek a konec písně v grafickém záznamu
seznámení s pojmy houslový klíč, repetice, nota, takt, notová
osnova, pomlka

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
notový zápis•

5. pohybová výchova
Očekávané výstupy

žák:

zpívá na základě svých pěveckých možností a dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně
realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu

rytmika•

pohybové vyjádření hudby
pohybová výchova•

Učivo
taktování
taneční hry se zpěvem

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

3. ročník
pohybové hry s různým zaměřením
význam pohybu

přesahy z učebních bloků:

Prvouka

3. ročník
lidé kolem nás

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

3. ročník

Kritéria hodnocení
rytmika•
pohybová výchova•

4. ročník
1 týdně, P

1. pěvecké dovednosti
Očekávané výstupy

žák:

zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase či dvojhlase
- pěvecký a mluvní projev - pěvecké dovednosti (dýchání,
výslovnost, nasazení a tvorba tónu, dynamicky odlišený zpěv),
hlasová hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu
intonace, vokální improvizace - diatonické postupy v durových a
mollových tóninách (V., III. a I. stupeň, volné nástupy VIII. a
spodního V. stupně apod.
MINIMÁLNÍ:

zpívá písně v přiměřeném rozsahu k individuálním schopnostem
odliší tóny podle výšky, síly a barvy

intonace•

zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase či dvojhlase
realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu
MINIMÁLNÍ:

správně hospodaří s dechem při interpretaci písní - frázování

rytmus•

Učivo
upevnění hudebních dovedností
prohloubení a uplatňování hlasové hygieny
zpěv a výuka písní v durových tóninách
zpěv a výuka kánonu, dvojhlasu

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Vlastivěda

4. ročník
cestovní ruch
domov, stát

Přírodověda

domácí zvířata
stěhovaví živočichové

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

4. ročník

Kritéria hodnocení
intonace•
rytmus•

2. notový zápis
Očekávané výstupy

žák:

orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby
záznam vokální hudby – zachycení melodie písně pomocí
jednoduchého grafického vyjádření (např. linky), nota jako grafický
znak pro tón, zápis rytmu jednoduché písně, notový zápis jako
opora při realizaci písně

orientace v notovém zápise•

záznam vokální hudby – zachycení melodie písně pomocí
jednoduchého grafického vyjádření (např. linky), nota jako grafický
znak pro tón, zápis rytmu jednoduché písně, notový zápis jako
opora při realizaci písně
realizuje podle svých schopností a individuálních dovedností
zapisuje jednoduché notové záznamy

notový zápis•

Učivo
čtení rytmického a notového zápisu písně
jednoduchý notový zápis not

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
orientace v notovém zápise•
notový zápis•

3. hudební styly a žánry
Očekávané výstupy

žák:

rozeznává hudební styly a žánry
hudební žánry a styly•

ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, vytváří
pohybové improvizace

pohybová výchova•

uplatňuje zásady slušného chování
hudební gramotnost•

Učivo
hudba taneční, pochodová, ukolébavka apod.
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

4. ročník

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Poznávání lidí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Vlastivěda

4. ročník
cestovní ruch
domov, stát
Praha - hl.město

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
hudební žánry a styly•
pohybová výchova•
hudební gramotnost•

4. jednoduché tance
Očekávané výstupy

žák:

zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase či dvojhlase
realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu
MINIMÁLNÍ:

správně hospodaří s dechem při interpretaci písní - frázování

rytmus•

ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, vytváří
pohybové improvizace

pohybová výchova•

Učivo
jednoduché lidové tance
pohybové variace na danou hudbu

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

Lidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Poznávání lidí

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

4. ročník
rytmické a kondiční formy
pohybové hry

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

4. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rytmus•
pohybová výchova•

5. rytmus, taktování
Očekávané výstupy

žák:

zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase či dvojhlase
realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu
MINIMÁLNÍ:

správně hospodaří s dechem při interpretaci písní - frázování

rytmus•

rozpozná základní rytmus při poslechu hraných písní
 2/4, 3/4 a 4/4 takt

taktování•

Učivo
taktování
2/4,3/4 a celý takt

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rytmus•
taktování•

6. hudební gramotnost
Očekávané výstupy

žák:

uplatňuje zásady slušného chování
hudební gramotnost•

Učivo
poslech a návštěva hudby a hud.koncertů
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

4. ročník

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Psychohygiena

Mezilidské vztahy

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
hudební gramotnost•

5. ročník
1 týdně, P

1. pěvecké dovednosti
Očekávané výstupy

žák:

zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně
a využívají získané pěvecké dovednosti
- pěvecký a mluvní projev - pěvecké dovednosti (dýchání,
výslovnost, nasazení a tvorba tónu, dynamicky odlišený zpěv),
hlasová hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu
intonace, vokální improvizace - diatonické postupy v durových a
mollových tóninách (V., III. a I. stupeň, volné nástupy VIII. a
spodního V. stupně apod.)

intonace•

zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně
a využívají získané pěvecké dovednosti
realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu

rytmus•

Učivo
zpěv a výuka v durových a mollových tóninách
reprodukce jednoduché melodie

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí

Kreativita

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Přírodověda

5. ročník
živočichové

Anglický jazyk

přátelé
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

5. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
intonace•
rytmus•

2. instrumentální doprod
Očekávané výstupy

žák:

zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně
a využívají získané pěvecké dovednosti
realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu

rytmus•

využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností
hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých
skladeb

MINIMÁLNÍ:
doprovodí spolužáky na rytmické hudební nástroje

instrumentální činnost•

Učivo
instrumentální činnost s pomocí nástrojů z Orffova instrumentáře
doprovody či reprodukce pomocí hudebních nástrojů (zobcová
flétna, el.piáno apod.)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rytmus•
instrumentální činnost•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

5. ročník

3. písňová forma
Očekávané výstupy

žák:

zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně
a využívají získané pěvecké dovednosti
realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu

rytmus•

rozpozná hudební formu jednoduchých písní

MINIMÁLNÍ:

 pozorně vnímá znějící hudbu různých skladeb

hudební formy•

Učivo
seznámení a rozpoznání malé a velké písňové formy

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rytmus•
hudební formy•

4. hudební improvizace
Očekávané výstupy

žák:

zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně
a využívají získané pěvecké dovednosti
realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu

rytmus•

využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností
hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých
skladeb

MINIMÁLNÍ:
doprovodí spolužáky na rytmické hudební nástroje

instrumentální činnost•

vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry,
mezihry, dohry a elementární hudební improvizace

hudební improvizace•

Učivo
instrumentální činnost
hudební improvizace

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

5. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rytmus•
instrumentální činnost•
hudební improvizace•

5. hudební výraz. prostředky
Očekávané výstupy

žák:

zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně
a využívají získané pěvecké dovednosti
realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu

rytmus•

využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností
hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých
skladeb

MINIMÁLNÍ:
doprovodí spolužáky na rytmické hudební nástroje

instrumentální činnost•

rozpozná ve znějící hudbě některé z užitých hudebních
výrazových prostředků

hud. výr. prostředky•

Učivo
hud.výraz.prostředky (rytmus, melodie, barva, kontrast,
gradace,rytmické a dynamické změny v hudebním proudu)
pohyb melodie (melodie vzestupná a sestupná)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Matematika

5. ročník
desetinný zlomek, desetinné číslo

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rytmus•
instrumentální činnost•
hud. výr. prostředky•

 689
Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové

SMILE verze 3.2.0



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

5. ročník

6. vyjádření hudby
Očekávané výstupy

žák:

zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně
a využívají získané pěvecké dovednosti
realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu

rytmus•

vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry,
mezihry, dohry a elementární hudební improvizace

hudební improvizace•

interpretuje podle svých schopností a dovedností poslouchanou
hudbu

MINIMÁLNÍ:
 propojí vlastní pohyb s hudbou

pohybová výchova•

Učivo
slovní, výtvarné či pohybové vyjadření hudby

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Multikulturalita

Etnický původ

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Kreativita

Poznávání lidí

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

5. ročník
dramatizace
žánry písemného projevu

přesahy z učebních bloků:

Matematika

5. ročník
desetinný zlomek, desetinné číslo

Přírodověda

rostliny

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rytmus•
hudební improvizace•
pohybová výchova•

6. ročník
1 týdně, P
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

6. ročník

1. nasazení tónu, brániční dýchání, vokalizace
Očekávané výstupy

žák:

nasazení tónu, brániční dýchání, dodržuje zásady pěveckého
postoje, nepřepíná hlasivky, střídá pravidleně p a f, interpretuje s
jistotou jednohlasé písně, umí se rozezpívat brumendem, na
solmizační slabiky, umí napodobit melodickou ukázku, udrží se v
jednoduchém dvojhlase, dokáže vyjádřit náladu písně

MINIMÁLNÍ:
interpretuje vybrané lidové a umělé písně

pěvecký projev•

orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně
výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe
jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu
dílu jako k logicky utvářenému celku
zařadí na základě individuálních schopností a získaných
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z
hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami

MINIMÁLNÍ:
pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu
rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru

poslech•

Učivo
umí správně nasadit tón, dodržuje zásady pěveckého postoje,
dýchat a vokalizovat

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
pěvecký projev•
poslech•
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

6. ročník

2. pěvecký projev
Očekávané výstupy

žák:

nasazení tónu, brániční dýchání, dodržuje zásady pěveckého
postoje, nepřepíná hlasivky, střídá pravidleně p a f, interpretuje s
jistotou jednohlasé písně, umí se rozezpívat brumendem, na
solmizační slabiky, umí napodobit melodickou ukázku, udrží se v
jednoduchém dvojhlase, dokáže vyjádřit náladu písně

MINIMÁLNÍ:
interpretuje vybrané lidové a umělé písně

pěvecký projev•

orientuje se v názvech a délkách not, orientuje se v termínech
kontrast dynamika, tempo, gradace, zvládá význam posuvek, umí
pojmenovat noty ve stupnici C dur a intervaly v ní, vytleskat tempo
písně, udrží její rytmus, zvládne deklamaci textu, jednoduše
doprovodí píseň rytmickými nástroji

hudební nauka•

orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně
výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe
jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu
dílu jako k logicky utvářenému celku
zařadí na základě individuálních schopností a získaných
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z
hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami

MINIMÁLNÍ:
pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu
rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru

poslech•

Učivo
interpretuje s jistotou jednohlasé písně, umí se rozezpívat
brumendem, na solmizační slabiky, popř. opěrné písně, dokáže
vyjádřit náladu písně

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Psychohygiena

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

6. ročník
Poučení o jazyce

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
pěvecký projev•
hudební nauka•
poslech•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

6. ročník

3. intonace
Očekávané výstupy

žák:

nasazení tónu, brániční dýchání, dodržuje zásady pěveckého
postoje, nepřepíná hlasivky, střídá pravidleně p a f, interpretuje s
jistotou jednohlasé písně, umí se rozezpívat brumendem, na
solmizační slabiky, umí napodobit melodickou ukázku, udrží se v
jednoduchém dvojhlase, dokáže vyjádřit náladu písně

MINIMÁLNÍ:
interpretuje vybrané lidové a umělé písně

pěvecký projev•

orientuje se v názvech a délkách not, orientuje se v termínech
kontrast dynamika, tempo, gradace, zvládá význam posuvek, umí
pojmenovat noty ve stupnici C dur a intervaly v ní, vytleskat tempo
písně, udrží její rytmus, zvládne deklamaci textu, jednoduše
doprovodí píseň rytmickými nástroji

hudební nauka•

orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně
výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe
jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu
dílu jako k logicky utvářenému celku
zařadí na základě individuálních schopností a získaných
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z
hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami

MINIMÁLNÍ:
pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu
rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru

poslech•

Učivo
umí napodobit melodickou ukázku, ať zpívanou či hranou, udrží se
v jednoduchém dvojhlase, nejlépe v kánonu

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Psychohygiena

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
pěvecký projev•
hudební nauka•
poslech•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

6. ročník

4. hlasová hygiena
Očekávané výstupy

žák:

nasazení tónu, brániční dýchání, dodržuje zásady pěveckého
postoje, nepřepíná hlasivky, střídá pravidleně p a f, interpretuje s
jistotou jednohlasé písně, umí se rozezpívat brumendem, na
solmizační slabiky, umí napodobit melodickou ukázku, udrží se v
jednoduchém dvojhlase, dokáže vyjádřit náladu písně

MINIMÁLNÍ:
interpretuje vybrané lidové a umělé písně

pěvecký projev•

orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně
výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe
jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu
dílu jako k logicky utvářenému celku
zařadí na základě individuálních schopností a získaných
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z
hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami

MINIMÁLNÍ:
pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu
rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru

poslech•

Učivo
nepřepíná hlasivky, střídá pravidleně p a f

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
pěvecký projev•
poslech•

5. rytmický doprovod
Očekávané výstupy

žák:

orientuje se v názvech a délkách not, orientuje se v termínech
kontrast dynamika, tempo, gradace, zvládá význam posuvek, umí
pojmenovat noty ve stupnici C dur a intervaly v ní, vytleskat tempo
písně, udrží její rytmus, zvládne deklamaci textu, jednoduše
doprovodí píseň rytmickými nástroji

hudební nauka•

Učivo
umí zopakovat rytmický motiv, vytleskat tempo písně, udrží její
rytmus, zvládne deklamaci textu, jednoduše doprovodí píseň
rytmickými nástroji
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

6. ročník

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Komunikace

Seberegulace a sebeorganizace

Poznávání lidí

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

6. ročník
Stavba věty

Dějepis

Úvod do učiva dějepisu

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
hudební nauka•

6. instrumentální doprovod
Očekávané výstupy

žák:

orientuje se v názvech a délkách not, orientuje se v termínech
kontrast dynamika, tempo, gradace, zvládá význam posuvek, umí
pojmenovat noty ve stupnici C dur a intervaly v ní, vytleskat tempo
písně, udrží její rytmus, zvládne deklamaci textu, jednoduše
doprovodí píseň rytmickými nástroji

hudební nauka•

dokáže vysvětlit pojmy -  opera, opereta,muzikál, píseń lidová,
zlidovělá  a umělá, dokáže podle historických poznatků zařadit
hudbu a nástroje doby pravěké a antické, hudbu Orientu a  Asie,
ovládá základní údaje o skladatelích

MINIMÁLNÍ:
rozeznává různé hudební žánry
uvede některá jména hudebních skladatelů a název některého z
jejich děl

hudební žánry•

orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně
výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe
jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu
dílu jako k logicky utvářenému celku
zařadí na základě individuálních schopností a získaných
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z
hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami

MINIMÁLNÍ:
pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu
rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru

poslech•

Učivo
doprovodí písně dle svých možností dostupnými nástroji

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

6. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
hudební nauka•
hudební žánry•
poslech•

7. poslech
Očekávané výstupy

žák:

orientuje se v názvech a délkách not, orientuje se v termínech
kontrast dynamika, tempo, gradace, zvládá význam posuvek, umí
pojmenovat noty ve stupnici C dur a intervaly v ní, vytleskat tempo
písně, udrží její rytmus, zvládne deklamaci textu, jednoduše
doprovodí píseň rytmickými nástroji

hudební nauka•

dokáže vysvětlit pojmy -  opera, opereta,muzikál, píseń lidová,
zlidovělá  a umělá, dokáže podle historických poznatků zařadit
hudbu a nástroje doby pravěké a antické, hudbu Orientu a  Asie,
ovládá základní údaje o skladatelích

MINIMÁLNÍ:
rozeznává různé hudební žánry
uvede některá jména hudebních skladatelů a název některého z
jejich děl

hudební žánry•

orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně
výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe
jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu
dílu jako k logicky utvářenému celku
zařadí na základě individuálních schopností a získaných
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z
hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami

MINIMÁLNÍ:
pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu
rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru

poslech•

Učivo
umí rozlišit mužské a ženské hlasy, rozpozná hudební nástroje, určí
sluchem vrchní a spodní tón kvintakordu, odliší 2/4 a 3/4 takt,
orientuje se ve změně taktu, rozpozná durový a mollový akord

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí

Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

6. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
hudební nauka•
hudební žánry•
poslech•

8. hudební značky
Očekávané výstupy

žák:

orientuje se v názvech a délkách not, orientuje se v termínech
kontrast dynamika, tempo, gradace, zvládá význam posuvek, umí
pojmenovat noty ve stupnici C dur a intervaly v ní, vytleskat tempo
písně, udrží její rytmus, zvládne deklamaci textu, jednoduše
doprovodí píseň rytmickými nástroji

hudební nauka•

Učivo
orientuje se v názvech a délkách not, orientuje se v termínech
kontrast dynamika, tempo, gradace, zvládá význam posuvek

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Seberegulace a sebeorganizace

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
hudební nauka•

9. stupnice, intervaly
Očekávané výstupy

žák:

orientuje se v názvech a délkách not, orientuje se v termínech
kontrast dynamika, tempo, gradace, zvládá význam posuvek, umí
pojmenovat noty ve stupnici C dur a intervaly v ní, vytleskat tempo
písně, udrží její rytmus, zvládne deklamaci textu, jednoduše
doprovodí píseň rytmickými nástroji

hudební nauka•

Učivo
umí pojmenovat noty ve stupnici C dur a intervaly v ní a označit
půltóny

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Seberegulace a sebeorganizace

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

6. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
hudební nauka•

10. dějiny hudby
Očekávané výstupy

žák:

dokáže vysvětlit pojmy -  opera, opereta,muzikál, píseń lidová,
zlidovělá  a umělá, dokáže podle historických poznatků zařadit
hudbu a nástroje doby pravěké a antické, hudbu Orientu a  Asie,
ovládá základní údaje o skladatelích

MINIMÁLNÍ:
rozeznává různé hudební žánry
uvede některá jména hudebních skladatelů a název některého z
jejich děl

hudební žánry•

rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný
typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě
individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti
předvede jednoduchou pohybovou vazbu

tanec•

orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně
výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe
jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu
dílu jako k logicky utvářenému celku
zařadí na základě individuálních schopností a získaných
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z
hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami

MINIMÁLNÍ:
pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu
rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru

poslech•

Učivo
dokáže podle historických poznatků zařadit hudbu a nástroje doby
pravěké a antické, hudbu Orientu a  Asie

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Komunikace

Poznávání lidí

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

6. ročník
Antika
Starověk
Pravěk

Výtvarná výchova

Vizuální vyjadřování

přesahy z učebních bloků:

Dějepis

6. ročník
Úvod do učiva dějepisu

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

6. ročník

Kritéria hodnocení
hudební žánry•
tanec•
poslech•

11.  hudební žánry
Očekávané výstupy

žák:

nasazení tónu, brániční dýchání, dodržuje zásady pěveckého
postoje, nepřepíná hlasivky, střídá pravidleně p a f, interpretuje s
jistotou jednohlasé písně, umí se rozezpívat brumendem, na
solmizační slabiky, umí napodobit melodickou ukázku, udrží se v
jednoduchém dvojhlase, dokáže vyjádřit náladu písně

MINIMÁLNÍ:
interpretuje vybrané lidové a umělé písně

pěvecký projev•

dokáže vysvětlit pojmy -  opera, opereta,muzikál, píseń lidová,
zlidovělá  a umělá, dokáže podle historických poznatků zařadit
hudbu a nástroje doby pravěké a antické, hudbu Orientu a  Asie,
ovládá základní údaje o skladatelích

MINIMÁLNÍ:
rozeznává různé hudební žánry
uvede některá jména hudebních skladatelů a název některého z
jejich děl

hudební žánry•

orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně
výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe
jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu
dílu jako k logicky utvářenému celku
zařadí na základě individuálních schopností a získaných
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z
hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami

MINIMÁLNÍ:
pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu
rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru

poslech•

Učivo
dokáže vysvětlit pojmy - opera, opereta, muzikál, píseń lidová,
zlidovělá a umělá

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

Etnický původ

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Kreativita

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

6. ročník

Kritéria hodnocení
pěvecký projev•
hudební žánry•
poslech•

12. hymna ČR
Očekávané výstupy

žák:

nasazení tónu, brániční dýchání, dodržuje zásady pěveckého
postoje, nepřepíná hlasivky, střídá pravidleně p a f, interpretuje s
jistotou jednohlasé písně, umí se rozezpívat brumendem, na
solmizační slabiky, umí napodobit melodickou ukázku, udrží se v
jednoduchém dvojhlase, dokáže vyjádřit náladu písně

MINIMÁLNÍ:
interpretuje vybrané lidové a umělé písně

pěvecký projev•

umí zazpívat intonačně i rytmicjy správně hymnu ČR
hymna ČR•

orientuje se v názvech a délkách not, orientuje se v termínech
kontrast dynamika, tempo, gradace, zvládá význam posuvek, umí
pojmenovat noty ve stupnici C dur a intervaly v ní, vytleskat tempo
písně, udrží její rytmus, zvládne deklamaci textu, jednoduše
doprovodí píseň rytmickými nástroji

hudební nauka•

orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně
výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe
jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu
dílu jako k logicky utvářenému celku
zařadí na základě individuálních schopností a získaných
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z
hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami

MINIMÁLNÍ:
pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu
rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru

poslech•

Učivo
umí zazpívat zpaměti a rytmicky a melodicky správně hymnu ČR

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občan, občanská společnost a stát

přesahy do učebních bloků:

Občanská výchova

6. ročník
Vlast
Domov

přesahy z učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
Česká republika

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
pěvecký projev•
hymna ČR•
hudební nauka•
poslech•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

6. ročník

7. ročník
1 týdně, P

1. vokální projev
Očekávané výstupy

žák:

správně dýchá, artikuluje, rozezpívá se na brumendu, používá
solmizační slabiky nebo opěrné písně

MINIMÁLNÍ:
interpretuje vybrané lidové a umělé písně

vokální projev•

dodržuje základy hlasové hygieny, chrání se před škodlivými vlivy,
omezuje zpěv při mutaci dle svých možností

hlasová hygiena•

dokáže podle poznatků zařadit hudební slohy gotiky, ranesance a
baroka,

MINIMÁLNÍ:
rozeznává různé hudební žánry
uvede některá jména hudebních skladatelů a název některého z
jejich děl

hudební žánry•

Učivo
správně dýchá, artikuluje, rozezpívá se na brumendu, používá
solmizační slabiky nebo opěrné písně

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

Kooperace a kompetice

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Další cizí jazyk

7. ročník
zvuková a grafická podoba

Cvičení z českého jazyka

Interpretace a práce s textem

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vokální projev•
hlasová hygiena•
hudební žánry•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

7. ročník

2. lidová  a etnická píseň
Očekávané výstupy

žák:

rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný
typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě
individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti
předvede jednoduchou pohybovou vazbu

tanec•

orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně
výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe
jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu
dílu jako k logicky utvářenému celku
zařadí na základě individuálních schopností a získaných
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z
hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami

MINIMÁLNÍ:
pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu ¨
rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru

poslech•

správně dýchá, artikuluje, rozezpívá se na brumendu, používá
solmizační slabiky nebo opěrné písně

MINIMÁLNÍ:
interpretuje vybrané lidové a umělé písně

vokální projev•

umí zařadit lidovou píseň podle obsahu, umí použít jazyk
etnických písní či písní jiných národností

lidová  a etnická hudba•

dodržuje základy hlasové hygieny, chrání se před škodlivými vlivy,
omezuje zpěv při mutaci dle svých možností

hlasová hygiena•

umí doprovodit píseň rozloženým kvintakoredm pomocí
dostupných nástrojů podle svých možností

 MINIMÁLNÍ:
doprovází písně pomocí ostinata

instrumentální hudba•

Učivo
umí zařadit lidovou píseň podle obsahu, umí použít jazyk etnických
písní či písní jiných národností

Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové
SMILE verze 3.2.0 702



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

7. ročník

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Princip sociálního smíru a solidarity

Etnický původ

Multikulturalita

Kulturní diference

Lidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kreativita

Poznávání lidí

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

7. ročník
Slovní zásoba

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
tanec•
poslech•
vokální projev•
lidová  a etnická hudba•
hlasová hygiena•
instrumentální hudba•

3. hlasová hygiena
Očekávané výstupy

žák:

dodržuje základy hlasové hygieny, chrání se před škodlivými vlivy,
omezuje zpěv při mutaci dle svých možností

hlasová hygiena•

Učivo
dodržuje základy hlasové hygieny, chrání se před škodlivými vlivy,
omezuje zpěv při mutaci dle svých možností
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

7. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Psychohygiena

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Další cizí jazyk

7. ročník
zvuková a grafická podoba

Český jazyk a literatura

Věta a souvětí
Tvarosloví

Cvičení z českého jazyka

Interpretace a práce s textem

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
hlasová hygiena•

4. polyfonie
Očekávané výstupy

žák:

orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně
výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe
jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu
dílu jako k logicky utvářenému celku
zařadí na základě individuálních schopností a získaných
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z
hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami

MINIMÁLNÍ:
pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu ¨
rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru

poslech•

správně dýchá, artikuluje, rozezpívá se na brumendu, používá
solmizační slabiky nebo opěrné písně

MINIMÁLNÍ:
interpretuje vybrané lidové a umělé písně

vokální projev•

umí doprovodit píseň rozloženým kvintakoredm pomocí
dostupných nástrojů podle svých možností

 MINIMÁLNÍ:
doprovází písně pomocí ostinata

instrumentální hudba•

Učivo
zvládá kánonikou polyfonii např. v písni Bejvávalo

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Dějepis

7. ročník
Husitské války
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

7. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
poslech•
vokální projev•
instrumentální hudba•

5. hudební nástroje
Očekávané výstupy

žák:

orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně
výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe
jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu
dílu jako k logicky utvářenému celku
zařadí na základě individuálních schopností a získaných
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z
hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami

MINIMÁLNÍ:
pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu ¨
rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru

poslech•

orientuje se v názvech a délkách not, orientuje se v termínech
kontrast dynamika, tempo, gradace, zvládá význam posuvek, umí
pojmenovat noty ve stupnici C dur a intervaly v ní, vytleskat tempo
písně, udrží její rytmus, zvládne deklamaci textu, jednoduše
doprovodí píseň rytmickými nástroji

hudební nauka•

umí doprovodit píseň rozloženým kvintakoredm pomocí
dostupných nástrojů podle svých možností

 MINIMÁLNÍ:
doprovází písně pomocí ostinata

instrumentální hudba•

Učivo
umí zařadit nástroje do symfonického orchestru a lidových kapel
zrakem i sluchem, umí nástroje děllit do skupin

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Mezilidské vztahy

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Dějepis

7. ročník
Husitské války
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

7. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
poslech•
hudební nauka•
instrumentální hudba•

6. instrumentální hudba
Očekávané výstupy

žák:

umí doprovodit píseň rozloženým kvintakoredm pomocí
dostupných nástrojů podle svých možností

 MINIMÁLNÍ:
doprovází písně pomocí ostinata

instrumentální hudba•

Učivo
umí doprovodit píseň rozloženým kvintakordem pomocí dostupných
nástrojů podle svých možností

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Mezilidské vztahy

Kooperace a kompetice

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Dějepis

7. ročník
Husitské války

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
instrumentální hudba•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

7. ročník

7. duchovní a světská hudba
Očekávané výstupy

žák:

orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně
výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe
jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu
dílu jako k logicky utvářenému celku
zařadí na základě individuálních schopností a získaných
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z
hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami

MINIMÁLNÍ:
pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu ¨
rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru

poslech•

orientuje se v názvech a délkách not, orientuje se v termínech
kontrast dynamika, tempo, gradace, zvládá význam posuvek, umí
pojmenovat noty ve stupnici C dur a intervaly v ní, vytleskat tempo
písně, udrží její rytmus, zvládne deklamaci textu, jednoduše
doprovodí píseň rytmickými nástroji

hudební nauka•

správně dýchá, artikuluje, rozezpívá se na brumendu, používá
solmizační slabiky nebo opěrné písně

MINIMÁLNÍ:
interpretuje vybrané lidové a umělé písně

vokální projev•

dodržuje základy hlasové hygieny, chrání se před škodlivými vlivy,
omezuje zpěv při mutaci dle svých možností

hlasová hygiena•

umí doprovodit píseň rozloženým kvintakoredm pomocí
dostupných nástrojů podle svých možností

 MINIMÁLNÍ:
doprovází písně pomocí ostinata

instrumentální hudba•

Učivo
umí odlišit jednohlas od vícehlasu, určit nástupy hlasů, rozpozná
sborový a sólový zpěv

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

Etnický původ

Kulturní diference

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

Kooperace a kompetice

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Psychohygiena

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

7. ročník
Křesťanství a islám

Výtvarná výchova

Vizuální vyjadřování

přesahy z učebních bloků:

Dějepis

7. ročník
Husitské války
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

7. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
poslech•
hudební nauka•
vokální projev•
hlasová hygiena•
instrumentální hudba•

8. tance,balet
Očekávané výstupy

žák:

rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný
typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě
individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti
předvede jednoduchou pohybovou vazbu

tanec•

orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně
výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe
jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu
dílu jako k logicky utvářenému celku
zařadí na základě individuálních schopností a získaných
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z
hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami

MINIMÁLNÍ:
pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu ¨
rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru

poslech•

umí doprovodit píseň rozloženým kvintakoredm pomocí
dostupných nástrojů podle svých možností

 MINIMÁLNÍ:
doprovází písně pomocí ostinata

instrumentální hudba•

dokáže podle poznatků zařadit hudební slohy gotiky, ranesance a
baroka,

MINIMÁLNÍ:
rozeznává různé hudební žánry
uvede některá jména hudebních skladatelů a název některého z
jejich děl

hudební žánry•

Učivo
ovládá základní taneční prvky polky a valčíku, dokáže rozpoznat
sluchem základní společenské tance, umí rozlišit výrazový tanec,
společenský tanec a balet
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

7. ročník

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Princip sociálního smíru a solidarity

Etnický původ

Multikulturalita

Kulturní diference

Lidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kreativita

Poznávání lidí

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Dějepis

7. ročník
Husitské války
Zrod nové Evropy

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
tanec•
poslech•
instrumentální hudba•
hudební žánry•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

7. ročník

9. takty
Očekávané výstupy

žák:

rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný
typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě
individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti
předvede jednoduchou pohybovou vazbu

tanec•

orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně
výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe
jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu
dílu jako k logicky utvářenému celku
zařadí na základě individuálních schopností a získaných
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z
hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami

MINIMÁLNÍ:
pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu ¨
rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru

poslech•

orientuje se v názvech a délkách not, orientuje se v termínech
kontrast dynamika, tempo, gradace, zvládá význam posuvek, umí
pojmenovat noty ve stupnici C dur a intervaly v ní, vytleskat tempo
písně, udrží její rytmus, zvládne deklamaci textu, jednoduše
doprovodí píseň rytmickými nástroji

hudební nauka•

Učivo
užívá dirigentská gesta 2/4,3/4 a 4/4 taktů, tempo, dynamiku,
předtaktí a závěr

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Matematika

3. ročník
sčítání a odčítání zpaměti

5. ročník
římské číslice

7. ročník
Zlomky
Celá čísla

přesahy z učebních bloků:

Cvičení z českého jazyka

7. ročník
Interpretace a práce s textem

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
tanec•
poslech•
hudební nauka•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

7. ročník

10. gotika, renesance
Očekávané výstupy

žák:

rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný
typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě
individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti
předvede jednoduchou pohybovou vazbu

tanec•

orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně
výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe
jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu
dílu jako k logicky utvářenému celku
zařadí na základě individuálních schopností a získaných
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z
hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami

MINIMÁLNÍ:
pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu ¨
rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru

poslech•

orientuje se v názvech a délkách not, orientuje se v termínech
kontrast dynamika, tempo, gradace, zvládá význam posuvek, umí
pojmenovat noty ve stupnici C dur a intervaly v ní, vytleskat tempo
písně, udrží její rytmus, zvládne deklamaci textu, jednoduše
doprovodí píseň rytmickými nástroji

hudební nauka•

správně dýchá, artikuluje, rozezpívá se na brumendu, používá
solmizační slabiky nebo opěrné písně

MINIMÁLNÍ:
interpretuje vybrané lidové a umělé písně

vokální projev•

umí doprovodit píseň rozloženým kvintakoredm pomocí
dostupných nástrojů podle svých možností

 MINIMÁLNÍ:
doprovází písně pomocí ostinata

instrumentální hudba•

dokáže podle poznatků zařadit hudební slohy gotiky, ranesance a
baroka,

MINIMÁLNÍ:
rozeznává různé hudební žánry
uvede některá jména hudebních skladatelů a název některého z
jejich děl

hudební žánry•

Učivo
dokáže podle poznatků zařadit hudební slohy gotiky, ranesance
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

7. ročník

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Princip sociálního smíru a solidarity

Etnický původ

Multikulturalita

Kulturní diference

Lidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kreativita

Poznávání lidí

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

7. ročník
Renesance a humanissmus
Husitské války
Počátky českého státu

přesahy z učebních bloků:

Dějepis

7. ročník
Renesance a humanissmus
Husitské války
Počátky českého státu
Zrod nové Evropy

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
tanec•
poslech•
hudební nauka•
vokální projev•
instrumentální hudba•
hudební žánry•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

7. ročník

11. hudební formy
Očekávané výstupy

žák:

orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně
výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe
jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu
dílu jako k logicky utvářenému celku
zařadí na základě individuálních schopností a získaných
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z
hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami

MINIMÁLNÍ:
pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu ¨
rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru

poslech•

orientuje se v názvech a délkách not, orientuje se v termínech
kontrast dynamika, tempo, gradace, zvládá význam posuvek, umí
pojmenovat noty ve stupnici C dur a intervaly v ní, vytleskat tempo
písně, udrží její rytmus, zvládne deklamaci textu, jednoduše
doprovodí píseň rytmickými nástroji

hudební nauka•

umí doprovodit píseň rozloženým kvintakoredm pomocí
dostupných nástrojů podle svých možností

 MINIMÁLNÍ:
doprovází písně pomocí ostinata

instrumentální hudba•

Učivo
rozezná hudební formy ( malá hudební forma, koncert )

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

Kooperace a kompetice

Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Dějepis

7. ročník
Husitské války
Počátky českého státu
Objevné cesty

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
poslech•
hudební nauka•
instrumentální hudba•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

7. ročník

12. hudební skladatelé
Očekávané výstupy

žák:

orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně
výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe
jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu
dílu jako k logicky utvářenému celku
zařadí na základě individuálních schopností a získaných
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z
hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami

MINIMÁLNÍ:
pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu ¨
rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru

poslech•

dokáže podle poznatků zařadit hudební slohy gotiky, ranesance a
baroka,

MINIMÁLNÍ:
rozeznává různé hudební žánry
uvede některá jména hudebních skladatelů a název některého z
jejich děl

hudební žánry•

Učivo
ovládá základní životopisné údaje skladatelů gotiky, renesance
a baroka, orientuje se v základních dílech autorů ( Řehoř, di Lasso,
Palestrina )

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Multikulturalita

Princip sociálního smíru a solidarity

Lidské vztahy

Etnický původ

Kulturní diference

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Mezilidské vztahy

Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

7. ročník
Renesance a humanissmus

přesahy z učebních bloků:

Dějepis

7. ročník
Renesance a humanissmus
Husitské války
Počátky českého státu
Objevné cesty
Zrod nové Evropy

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
poslech•
hudební žánry•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

8. ročník

8. ročník
1 týdně, P

1. pěvecký projev
Očekávané výstupy

žák:

orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně
výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe
jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu
dílu jako k logicky utvářenému celku
zařadí na základě individuálních schopností a získaných
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z
hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami

MINIMÁLNÍ:
pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu
rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru

poslech•

orientuje se v názvech a délkách not, orientuje se v termínech
kontrast dynamika, tempo, gradace, zvládá význam posuvek, umí
pojmenovat noty ve stupnici C dur a intervaly v ní, vytleskat tempo
písně, udrží její rytmus, zvládne deklamaci textu, jednoduše
doprovodí píseň rytmickými nástroji

hudební nauka•

správně dýchá, artikuluje, rozezpívá se na brumendu, používá
solmizační slabiky nebo opěrné písně

MINIMÁLNÍ:
interpretuje vybrané lidové a umělé písně

vokální projev•

Učivo
umí správně nasadit tón, dýchat a artikulovat, rozezpívá se na
brumendo, solmizační slabiky popř. opěrné písně
udrží se ve dvoj- až tříhlasém kánonu intonačně i rytmicky

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kreativita

Poznávání lidí

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Cvičení z českého jazyka

8. ročník
Interpretace, práce s textem

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

8. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
poslech•
hudební nauka•
vokální projev•

2. zpěv spirituálu, synkopy
Očekávané výstupy

žák:

orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně
výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe
jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu
dílu jako k logicky utvářenému celku
zařadí na základě individuálních schopností a získaných
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z
hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami

MINIMÁLNÍ:
pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu
rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru

poslech•

orientuje se v názvech a délkách not, orientuje se v termínech
kontrast dynamika, tempo, gradace, zvládá význam posuvek, umí
pojmenovat noty ve stupnici C dur a intervaly v ní, vytleskat tempo
písně, udrží její rytmus, zvládne deklamaci textu, jednoduše
doprovodí píseň rytmickými nástroji

hudební nauka•

správně dýchá, artikuluje, rozezpívá se na brumendu, používá
solmizační slabiky nebo opěrné písně

MINIMÁLNÍ:
interpretuje vybrané lidové a umělé písně

vokální projev•

Učivo
dokáže interpretovat spirituál s dodržením správného rytmu,
dodržuje synkopy a předtaktí

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Princip sociálního smíru a solidarity

Etnický původ

Multikulturalita

Kulturní diference

Lidské vztahy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

Kooperace a kompetice

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Psychohygiena

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Dějepis

8. ročník
1. světová válka
Imperiální doba
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

8. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
poslech•
hudební nauka•
vokální projev•

3. instrumentální hudba
Očekávané výstupy

žák:

orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně
výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe
jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu
dílu jako k logicky utvářenému celku
zařadí na základě individuálních schopností a získaných
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z
hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami

MINIMÁLNÍ:
pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu
rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru

poslech•

orientuje se v názvech a délkách not, orientuje se v termínech
kontrast dynamika, tempo, gradace, zvládá význam posuvek, umí
pojmenovat noty ve stupnici C dur a intervaly v ní, vytleskat tempo
písně, udrží její rytmus, zvládne deklamaci textu, jednoduše
doprovodí píseň rytmickými nástroji

hudební nauka•

umí doprovodit píseň rozloženým kvintakoredm pomocí
dostupných nástrojů podle svých možností

MINIMÁLNÍ:
doprovází písně pomocí ostinata

instrumentální hudba•

Učivo
dokáže rytmicky a melodicky doprovodit zpívané písně s použitím
dostupných nástrojů
zvládne 2-3 hlasý rytmický kánon
rytmizuje melodie pomocí hry na nástroje a hry na tělo
orientuje se v rytmu mazurky a polonézy

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

Kooperace a kompetice

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Psychohygiena

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

8. ročník
Rozvíjení smyslového vnímání
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

8. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
poslech•
hudební nauka•
instrumentální hudba•

4. opera, arie recitativ
Očekávané výstupy

žák:

orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně
výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe
jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu
dílu jako k logicky utvářenému celku
zařadí na základě individuálních schopností a získaných
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z
hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami

MINIMÁLNÍ:
pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu
rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru

poslech•

časově umí zařadit období klasicismu v hudbě a ovládá základní
životopisná data skladatelů tohoto období
časově umí zařadit období romantismu v hudbě a ovládá základní
životopisná data skladatelů tohoto období, umí vysvětlit termín
programní hudba, symfonická báseň
časově umí zařadit období impresionismu a expresionismu a
ovládá základní  životopisná data skladatelů

MINIMÁLNÍ:
rozeznává různé hudební žánry
uvede některá jména hudebních skladatelů a název některého z
jejich děl

hudební žánry•

správně dýchá, artikuluje, rozezpívá se na brumendu, používá
solmizační slabiky nebo opěrné písně

MINIMÁLNÍ:
interpretuje vybrané lidové a umělé písně

vokální projev•

Učivo
orientuje se v opeře, rozpozná arie a recitativy
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kreativita

Kooperace a kompetice

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Dějepis

8. ročník
Baroko

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
poslech•
hudební žánry•
vokální projev•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

8. ročník

5. hudební nástroje
Očekávané výstupy

žák:

orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně
výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe
jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu
dílu jako k logicky utvářenému celku
zařadí na základě individuálních schopností a získaných
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z
hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami

MINIMÁLNÍ:
pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu
rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru

poslech•

časově umí zařadit období klasicismu v hudbě a ovládá základní
životopisná data skladatelů tohoto období
časově umí zařadit období romantismu v hudbě a ovládá základní
životopisná data skladatelů tohoto období, umí vysvětlit termín
programní hudba, symfonická báseň
časově umí zařadit období impresionismu a expresionismu a
ovládá základní  životopisná data skladatelů

MINIMÁLNÍ:
rozeznává různé hudební žánry
uvede některá jména hudebních skladatelů a název některého z
jejich děl

hudební žánry•

umí doprovodit píseň rozloženým kvintakoredm pomocí
dostupných nástrojů podle svých možností

MINIMÁLNÍ:
doprovází písně pomocí ostinata

instrumentální hudba•

Učivo
orientuje se v nástrojích symfonického orchestru, rozpozná sluchem
nástroje jazzové

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

Kooperace a kompetice

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Dějepis

8. ročník
Imperiální doba

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové
SMILE verze 3.2.0 720



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

8. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
poslech•
hudební žánry•
instrumentální hudba•

6. artificiální a nonartificiální hudba
Očekávané výstupy

žák:

orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně
výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe
jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu
dílu jako k logicky utvářenému celku
zařadí na základě individuálních schopností a získaných
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z
hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami

MINIMÁLNÍ:
pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu
rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru

poslech•

Učivo
rozlišuje pojmy artificiální a nonartificiální hudba, módní a moderní,
klasická a vážná

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kreativita

Poznávání lidí

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

8. ročník
Baroko

přesahy z učebních bloků:

Dějepis

8. ročník
Osvícenství

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
poslech•

 721
Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové

SMILE verze 3.2.0



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

8. ročník

7. hudební žánry
Očekávané výstupy

žák:

rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný
typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě
individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti
předvede jednoduchou pohybovou vazbu

tanec•

orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně
výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe
jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu
dílu jako k logicky utvářenému celku
zařadí na základě individuálních schopností a získaných
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z
hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami

MINIMÁLNÍ:
pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu
rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru

poslech•

časově umí zařadit období klasicismu v hudbě a ovládá základní
životopisná data skladatelů tohoto období
časově umí zařadit období romantismu v hudbě a ovládá základní
životopisná data skladatelů tohoto období, umí vysvětlit termín
programní hudba, symfonická báseň
časově umí zařadit období impresionismu a expresionismu a
ovládá základní  životopisná data skladatelů

MINIMÁLNÍ:
rozeznává různé hudební žánry
uvede některá jména hudebních skladatelů a název některého z
jejich děl

hudební žánry•

Učivo
časově umí zařadit období klasicismu v hudbě a ovládá základní
životopisná data skladatelů tohoto období
časově umí zařadit období romantismu v hudbě a ovládá základní
životopisná data skladatelů tohoto období, umí vysvětlit termín
programní hudba, symfonická báseň
časově umí zařadit období impresionismu a expresionismu a ovládá
základní životopisná data skladatelů
umí určit jazzové hudební styly a umí zařadit halvní představitele
jazzové hudby

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

Kooperace a kompetice

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Psychohygiena

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Dějepis

8. ročník
1. světová válka
Habsburkové na českém trůnu

Cvičení z českého jazyka

Interpretace, práce s textem
Dějepis

Imperiální doba
Revoluce 1848-1849
Napoleonská doba
Osvícenství
Baroko

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

8. ročník

Kritéria hodnocení
tanec•
poslech•
hudební žánry•

8. hudební skladatelé
Očekávané výstupy

žák:

orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně
výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe
jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu
dílu jako k logicky utvářenému celku
zařadí na základě individuálních schopností a získaných
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z
hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami

MINIMÁLNÍ:
pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu
rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru

poslech•

časově umí zařadit období klasicismu v hudbě a ovládá základní
životopisná data skladatelů tohoto období
časově umí zařadit období romantismu v hudbě a ovládá základní
životopisná data skladatelů tohoto období, umí vysvětlit termín
programní hudba, symfonická báseň
časově umí zařadit období impresionismu a expresionismu a
ovládá základní  životopisná data skladatelů

MINIMÁLNÍ:
rozeznává různé hudební žánry
uvede některá jména hudebních skladatelů a název některého z
jejich děl

hudební žánry•

správně dýchá, artikuluje, rozezpívá se na brumendu, používá
solmizační slabiky nebo opěrné písně

MINIMÁLNÍ:
interpretuje vybrané lidové a umělé písně

vokální projev•

Učivo
ovládá základní životopisné údaje skladatelů baroka, klasicismu až
expresionismu a jejich díla, je schopen je zařadit do hudebního slohu
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5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Princip sociálního smíru a solidarity

Etnický původ

Multikulturalita

Kulturní diference

Lidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kreativita

Poznávání lidí

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Další cizí jazyk

8. ročník
tematické okruhy

Dějepis

1. světová válka
Habsburkové na českém trůnu
Imperiální doba
Revoluce 1848-1849
Napoleonská doba
Osvícenství
Baroko

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
poslech•
hudební žánry•
vokální projev•

9. baroko ,klasicismus impresionismus
Očekávané výstupy Učivo

dokáže podle poznatků zařadit baroko, klasicismus, impresionismus

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

8. ročník
Interpretace díla
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5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

8. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení

9. ročník
1 týdně, P

1. vokální projev
Očekávané výstupy

žák:

orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně
výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe
jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu
dílu jako k logicky utvářenému celku
zařadí na základě individuálních schopností a získaných
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z
hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami

MINIMÁLNÍ:
pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu
rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru

poslech•

orientuje se v názvech a délkách not, orientuje se v termínech
kontrast dynamika, tempo, gradace, zvládá význam posuvek, umí
pojmenovat noty ve stupnici C dur a intervaly v ní, vytleskat tempo
písně, udrží její rytmus, zvládne deklamaci textu, jednoduše
doprovodí píseň rytmickými nástroji

hudební nauka•

umí doprovodit píseň rozloženým kvintakoredm pomocí
dostupných nástrojů podle svých možností

MINIMÁLNÍ:
doprovází písně pomocí ostinata

instrumentální hudba•

správně dýchá, artikuluje, rozezpívá se na brumendu, používá
solmizační slabiky nebo opěrné písně

MINIMÁLNÍ:
interpretuje vybrané lidové a umělé písně

vokální projev•

Učivo
dodržuje dobré držení těla, správně dýchá, dobře artikuluje,
rozezpívá se na brumendu, solmizačních slabikách nebo opěrných
písní
dle svých možností zpívá vícehlas
umí zazpívat písně nonartificiální hudby 20.st.
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5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

Kooperace a kompetice

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Psychohygiena

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

9. ročník
Literární výchova

Zeměpis

lidé na Zemi

přesahy z učebních bloků:

Cvičení z českého jazyka

9. ročník
Interpretace, práce s textem

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
poslech•
hudební nauka•
instrumentální hudba•
vokální projev•
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5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

9. ročník

2. Osvobozené divadlo
Očekávané výstupy

žák:

orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně
výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe
jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu
dílu jako k logicky utvářenému celku
zařadí na základě individuálních schopností a získaných
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z
hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami

MINIMÁLNÍ:
pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu
rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru

poslech•

definuje swing a jeho období, uvede hlavní představitle
umí časově zařadit hudbu kabaretů, Osvobozeného divadla D34
časově umí zařadit hudbu country and western a uvede hl.
představitle
časově umí zařadit rock and roll a uvede hl. představitle
časově určí hudbu Semaforu, J.Suchého a J.Šlitra, big beat na
české hudební scéně, hudbu Beatles
umí vysvětlit pojmy punk, nová vlna haevy metal, rap hip hop,
house music, střední proud, zná halvní představitele těchto stylů

MINIMÁLNÍ:
rozeznává různé hudební žánry
uvede některá jména hudebních skladatelů a název některého z
jejich děl

hudební žánry•

správně dýchá, artikuluje, rozezpívá se na brumendu, používá
solmizační slabiky nebo opěrné písně

MINIMÁLNÍ:
interpretuje vybrané lidové a umělé písně

vokální projev•

Učivo
dokáže vysvětlit vznik Osvobozeného divadla, zhodnotit jeho význam
v historickém kontextu, umí zazpívat některé písně Osvobozeného
divadla

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Multikulturalita

Princip sociálního smíru a solidarity

Lidské vztahy

Etnický původ

Kulturní diference

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Formy participace občanů v politickém životě

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Občanská společnost a škola

Občan, občanská společnost a stát

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Dějepis

9. ročník
2. světová válka
Vznik Československa

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

9. ročník

Kritéria hodnocení
poslech•
hudební žánry•
vokální projev•

3. rytmus
Očekávané výstupy

žák:

orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně
výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe
jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu
dílu jako k logicky utvářenému celku
zařadí na základě individuálních schopností a získaných
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z
hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami

MINIMÁLNÍ:
pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu
rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru

poslech•

orientuje se v názvech a délkách not, orientuje se v termínech
kontrast dynamika, tempo, gradace, zvládá význam posuvek, umí
pojmenovat noty ve stupnici C dur a intervaly v ní, vytleskat tempo
písně, udrží její rytmus, zvládne deklamaci textu, jednoduše
doprovodí píseň rytmickými nástroji

hudební nauka•

Učivo
umí doprovodit písně 20.st na dostupné nástroje rytmicky i melodicky
umí udržet rytmus písně, umí doplnit svůj vlastní rytmický doprovod
umí použít dostupné nástroje k doprovodu písní
umí určit tóninu písně podle not

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kreativita

Poznávání lidí

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Cvičení z českého jazyka

9. ročník
Interpretace, práce s textem

Český jazyk a literatura

Jazyk
Výtvarná výchova

Vyjadřovací prostředky
Vnímání a interpretace

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
poslech•
hudební nauka•
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5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

9. ročník

4. poslech
Očekávané výstupy

žák:

orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně
výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe
jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu
dílu jako k logicky utvářenému celku
zařadí na základě individuálních schopností a získaných
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z
hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami

MINIMÁLNÍ:
pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu
rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru

poslech•

orientuje se v názvech a délkách not, orientuje se v termínech
kontrast dynamika, tempo, gradace, zvládá význam posuvek, umí
pojmenovat noty ve stupnici C dur a intervaly v ní, vytleskat tempo
písně, udrží její rytmus, zvládne deklamaci textu, jednoduše
doprovodí píseň rytmickými nástroji

hudební nauka•

definuje swing a jeho období, uvede hlavní představitle
umí časově zařadit hudbu kabaretů, Osvobozeného divadla D34
časově umí zařadit hudbu country and western a uvede hl.
představitle
časově umí zařadit rock and roll a uvede hl. představitle
časově určí hudbu Semaforu, J.Suchého a J.Šlitra, big beat na
české hudební scéně, hudbu Beatles
umí vysvětlit pojmy punk, nová vlna haevy metal, rap hip hop,
house music, střední proud, zná halvní představitele těchto stylů

MINIMÁLNÍ:
rozeznává různé hudební žánry
uvede některá jména hudebních skladatelů a název některého z
jejich děl

hudební žánry•

Učivo
umí určit tóninu písně podle not
sluchem umí určit písně 20.st. různých stylů
umí odlišit 2/4 a 3/4 takt polku a valčík, s jistotou pozná durový
a mollový akord

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

Kooperace a kompetice

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Dějepis

9. ročník
2. světová válka

Výtvarná výchova

Vyjadřovací prostředky
Vnímání a interpretace

Dějepis

Evropa a svět po roce 1945
Poválečné uspořádání světa
Vznik Československa

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

9. ročník

Kritéria hodnocení
poslech•
hudební nauka•
hudební žánry•

5. hudební žánry
Očekávané výstupy

žák:

orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně
výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe
jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu
dílu jako k logicky utvářenému celku
zařadí na základě individuálních schopností a získaných
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z
hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami

MINIMÁLNÍ:
pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu
rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru

poslech•

definuje swing a jeho období, uvede hlavní představitle
umí časově zařadit hudbu kabaretů, Osvobozeného divadla D34
časově umí zařadit hudbu country and western a uvede hl.
představitle
časově umí zařadit rock and roll a uvede hl. představitle
časově určí hudbu Semaforu, J.Suchého a J.Šlitra, big beat na
české hudební scéně, hudbu Beatles
umí vysvětlit pojmy punk, nová vlna haevy metal, rap hip hop,
house music, střední proud, zná halvní představitele těchto stylů

MINIMÁLNÍ:
rozeznává různé hudební žánry
uvede některá jména hudebních skladatelů a název některého z
jejich děl

hudební žánry•

umí doprovodit píseň rozloženým kvintakoredm pomocí
dostupných nástrojů podle svých možností

MINIMÁLNÍ:
doprovází písně pomocí ostinata

instrumentální hudba•

Učivo
definuje swing a jeho období, uvede hlavní představitle
umí časově zařadit hudbu kabaretů, Osvobozeného divadla D34
časově umí zařadit hudbu country and western a uvede hl.
představitle
časově umí zařadit rock and roll a uvede hl. představitle
časově určí hudbu Semaforu, J.Suchého a J.Šlitra, big beat na
české hudební scéně, hudbu Beatles
umí vysvětlit pojmy punk, nová vlna haevy metal, rap hip hop, house
music, střední proud, zná halvní představitele těchto stylů
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Princip sociálního smíru a solidarity

Etnický původ

Multikulturalita

Kulturní diference

Lidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kreativita

Poznávání lidí

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Cvičení z českého jazyka

9. ročník
Interpretace, práce s textem

Dějepis

2. světová válka
Výtvarná výchova

Vyjadřovací prostředky
Vnímání a interpretace

Dějepis

Evropa a svět po roce 1945
Poválečné uspořádání světa
Vznik Československa

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
poslech•
hudební žánry•
instrumentální hudba•

5.7.2  Výtvarná výchova

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

1 1 1 2 2

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

2 2 1 1
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

Charakteristika předmětu
Vzdělávací oblast umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze rycionální poznávání světa, odráží

neoddělitelnou součást lidské existence - umění a kulturu.

Umění a kultura - jako komplex procesu a výsledků duchovní činnosti, jež umožňuje chápat a vnímat kontinuitu

proměn existence lidské společnosti a jedince, - jsou neoddělitelnou součástí každodenního života (kultura

chování, bydlení, odívání, architektura). Umění jako proces specifického vnímání světa a sdělování informací

o vnějším i vnitřním světě, jeho vzájemné provázanosti, jež nelze formulovat či sdělovat jinými než uměleckými

prostředky.

Vzdělávání v této oblasti je založeno na uměleckém osvojování skutečnosti, tj. osvojováním a interpretací

s estetickým účinkem. Dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu

a jeho prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu světu. Zároveň je součástí i hledání vazeb mezi druhy umění

na základě společných témat, schopnosti vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi vytvořených hodnost.

V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti nonverbální komunikace a vyjadřování prostřednictvím tónu,

zvuku, linie, barvy, gesta, mimiky a jejich vzájemných kombinací a variací.

Otevírá se cesta k širšímu nazírání na kulturu a umění v historických souvislostech a společenském kontextu.

Inspirací k činnostem se stává realita, ale i literární, filmové či dramatické dílo, multimediální tvorba i samotné

znakové systémy.

Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastuitelným nástrojem

poznávání a proživání lidské existence.Základem je zvládnutí činností a postupů, jež umožňují nonverbální

vyjádření pomocí tvarů, linií, barev, ploch a jejich vzájemných kombinací. Tvořivé využití schopností žáků,

práce, ovládnutí vyjadřovacích prostředků, technik, zpracování materiálů umožňuje sebevyjádření, vnímání

a interpretaci i hlubší porozumění uměleckému dílu. Tvůrčími činnostmi je žák veden k uplatnění a vyjádření

subjektivních pocitů a prožitků, dokáže se zapojit na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace

Výchovné a vzdělávací strategie:

Kompetence k učení

Osvojení obecně užívaných termínů, technik, postupů

Kompetence k řešení problémů

Hledat vlastní postupy, získávat informace, vyjadřovat závěry, prezentovat výsledky činnosti

Kompetence sociální a personální

Samostatným řešením a vyjádřením dosahovat pocitu uspokojení, odpovědnosti za vykonanou práci, akceptovat

pravidla při skupinové práci, aktivně se podílet na dosaženéí společného cíle

Kompetence komunikativní

Vyjadřovat se srozumitelně verbálními i nonverbálními prostředky, při společné práci komunikovat a kooperovat

tak, aby bylo dosaženo kvalitního výsledku

Kompetence občanské

Uvědomovat si své povinnosti a zodpovědnost za plnění úkolu, chápat základní ekologické a environmentální

problémy a vnímat je v souvislosti s procesem vlastní tvorby

Kompetence pracovní

Získat správné pracovní návyky, při práci s jednotlivými materiály a technikami dodržovat technologické

postupy a pravidla bezpečnosti práce, být odpovědný za výsledek své práce i práce kolektivní

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Průřezová témata pokrývaná předmětem
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

Vztah člověka k prostředí

Tématické okruhy

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

Tématické okruhy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Kreativita

Komunikace

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

Tématické okruhy

Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

Tématické okruhy

Multikulturalita

1. ročník
1 týdně, P
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

1. ročník

1. linie, barva, plastické materiály
Očekávané výstupy

žák:

Rozpoznává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie,tvary,
barvy): třídí je na základě odlišností vycházejících z jeho
zkušeností a zážitků.

prvky vizuálně obrazného vyjádření•

V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti, uplatňuje při tom
v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, barvy a jejich
kombinace.

plošná a prostorová tvorba•

Interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná
vyjádření.

interpretace vizuálně obrazných vyjádření•

Učivo
Hra s linií - druhy linií, křížení, zhušťování a ředění čar. Hra s barvou
- poznávání vlastností barev, barva řídká, hustá, světlá, tmavá.
Vlastnosti plastických materiálů - modelování, zkoušení pevnosti,
ohebnosti.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

Mezilidské vztahy

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
hygienické návyky

Matematika

geometrické tvary
Prvouka

rostliny
roční období
lidé kolem nás

Člověk a svět práce

Konstrukční činnosti
Práce s drobným materiálem

přesahy z učebních bloků:

Matematika

1. ročník
geometrické tvary

Prvouka

rostliny
zásady bezpečného chování

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
prvky vizuálně obrazného vyjádření•
plošná a prostorová tvorba•
interpretace vizuálně obrazných vyjádření•
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

1. ročník

2. malba, grafika, modelování, rytmus ve Vv
Očekávané výstupy

žák:

V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti, uplatňuje při tom
v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, barvy a jejich
kombinace.

plošná a prostorová tvorba•

Interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná
vyjádření.

interpretace vizuálně obrazných vyjádření•

Vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich
vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky.

MINIMÁLNÍ:
 zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu

smyslové vnímání ve Vv•

Učivo
Výtvarné vyjádření vjemů a postojů ke skutečnosti( prožitek dítěte,
vyprávění, četba) - volná malba dítěte, ilustrace textů. Rozvíjení
dětské představivosti a fantazie ve výtvarném vyjádření. Grafický
záznam pohybu ( kružnice, ovály, elipsy, čáry svislé, vodorovné,
šikmé jako prostředky rozvoje kreslířského pohybu ruky). Rozvoj citu
pro prostor - modelování prostorových útvarů. Rozvoj citu pro rytmus
- rytmické řazení prvků. Rytmus v ploše - řazení různých prvků
v tmavých a světlých barvách.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
hygienické návyky

Matematika

geometrické tvary
Prvouka

rostliny
domácí a hospodářská zvířata
roční období
lidé kolem nás

Hudební výchova

rytmus

přesahy z učebních bloků:

Matematika

1. ročník
geometrické tvary

Prvouka

domácí a hospodářská zvířata
lidské tělo

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
plošná a prostorová tvorba•
interpretace vizuálně obrazných vyjádření•
smyslové vnímání ve Vv•
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

1. ročník

3. rozvoj pozorovacích schopností pomocí smyslů
Očekávané výstupy

žák:

Rozpoznává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie,tvary,
barvy): třídí je na základě odlišností vycházejících z jeho
zkušeností a zážitků.

prvky vizuálně obrazného vyjádření•

V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti, uplatňuje při tom
v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, barvy a jejich
kombinace.

plošná a prostorová tvorba•

Interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná
vyjádření.

interpretace vizuálně obrazných vyjádření•

Učivo
Vizuálně obrazná vyjádření podnětů hmatových, sluchových,
pohybových, čichových, chuťových - rozvíjení pozorovací schopnosti
a paměti, pozorování přírody a činnosti lidí, rozlišování tvarů,
poznávání krás živé i neživé přírody, dotváření přírodních materiálů,
pozorování tvaru v závislosti na funkci a materiálu.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Kreativita

Mezilidské vztahy

Rozvoj schopností poznávání

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
mluvený projev
modulace řeči

Prvouka

rostliny
domácí a hospodářská zvířata
lidské tělo
lidé kolem nás
obec, škola

přesahy z učebních bloků:

Prvouka

1. ročník
rostliny
domácí a hospodářská zvířata
lidské tělo
obec, škola
domov

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
prvky vizuálně obrazného vyjádření•
plošná a prostorová tvorba•
interpretace vizuálně obrazných vyjádření•
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

1. ročník

4. lidové zvyky a tradice, vyjádření v ploše i v prostoru
Očekávané výstupy

žák:

Rozpoznává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie,tvary,
barvy): třídí je na základě odlišností vycházejících z jeho
zkušeností a zážitků.

prvky vizuálně obrazného vyjádření•

Na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje
obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil.

komunikace o výtvarných dílech•

Učivo
Kresba, malba, pokusy o výtvarné vyjádření v ploše i v prostoru.
Seznámení s lidovými zvyky a tradicemi - Vánoce a Velikonoce.

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

Lidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
mluvený projev
praktické čtení

Prvouka

roční období
domov

Člověk a svět práce

Práce s drobným materiálem

přesahy z učebních bloků:

Prvouka

1. ročník
roční období
současnost a minulost v našem životě
orientace v čase
lidé kolem nás
domov

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
prvky vizuálně obrazného vyjádření•
komunikace o výtvarných dílech•
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

1. ročník

5. výtvarné besedy
Očekávané výstupy

žák:

Interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná
vyjádření.

interpretace vizuálně obrazných vyjádření•

Vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich
vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky.

MINIMÁLNÍ:
 zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu

smyslové vnímání ve Vv•

Na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje
obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil.

komunikace o výtvarných dílech•

Učivo
Rozvoj komunikativních dovedností - výtvarné besedy, beseda nad
díly nejznámějších ilustrátorů. Návštěva výstavy.

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
práce s textem
mluvený projev
praktické čtení

Prvouka

současnost a minulost v našem životě
domov

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
interpretace vizuálně obrazných vyjádření•
smyslové vnímání ve Vv•
komunikace o výtvarných dílech•
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

2. ročník

2. ročník
1 týdně, P

1. linie, barva, plastické materiály
Očekávané výstupy

žák:

Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (
linie, tvary, barvy, objekty), třídí je na základě odlišností
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů a zážitků.

linie, barva•

Vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly a pro jejich
vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky.

MINIMÁLNÍ:
 rozpoznává, pojmenovává a porovnává linie, barvy, tvary, objekty
ve výsledcích tvorby vlastní, tvorby ostatních i na příkladech z
běžného života (s dopomocí učitele)

smyslové vnímání ve Vv•

Učivo
Hra s linií - druhy linií, rovnoběžnost, křížení, zhušťování a ředění
čar. Hra s barvou - vlastnosti barev, barvy základní a doplňkové,
kontrastní barva( běloba na tmavém podkladu). Vlastnosti
plastických materiálů - modelování, zkoušení pevnosti, tažnosti,
ohebnosti.

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Matematika

2. ročník
úsečka, přímka
tělesa

Prvouka

rostliny a zvířata
domov

přesahy z učebních bloků:

Matematika

2. ročník
úsečka, přímka
porovnávání

Prvouka

lidé kolem nás

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
linie, barva•
smyslové vnímání ve Vv•
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

2. ročník

2. malba, grafika, modelování, rytmus ve Vv
Očekávané výstupy

žák:

Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (
linie, tvary, barvy, objekty), třídí je na základě odlišností
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů a zážitků.

linie, barva•

V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti, uplatňuje při tom
v  plošném i  prostorovém uspořádání linie, tvary, barvy, objekty a
jejich kombinace.

plocha, prostor•

Vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly a pro jejich
vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky.

MINIMÁLNÍ:
 rozpoznává, pojmenovává a porovnává linie, barvy, tvary, objekty
ve výsledcích tvorby vlastní, tvorby ostatních i na příkladech z
běžného života (s dopomocí učitele)

smyslové vnímání ve Vv•

Interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná
vyjádření, odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní
zkušeností.

interpretace vizuálních vyjádření•

Učivo
Výtvarné vyjádření vjemů a postojů ke skutečnosti ( prožitek dítěte,
vyprávění, četba, film) - kresba postavy, zvířete, pohádkové postavy,
ilustrace textu. Rozvíjení dětské představivosti a fantazie ve
výtvarném vyjádření.Rozvoj citu pro prostor - modelování. Rozvoj
citu pro rytmus - rytmické řazení prvků v kresbě, malbě, vystřihování
( využití plochy).

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Kreativita

Mezilidské vztahy

Rozvoj schopností poznávání

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků:

Matematika

2. ročník
tělesa

Prvouka

rostliny a zvířata
lidé kolem nás
domov

Člověk a svět práce

Konstrukční činnosti
Práce s drobným materiálem

přesahy z učebních bloků:

Prvouka

2. ročník
člověk
rostliny a zvířata

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
linie, barva•
plocha, prostor•
smyslové vnímání ve Vv•
interpretace vizuálních vyjádření•
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

2. ročník

3. rozvoj pozorovacích schopností pomocí smyslů
Očekávané výstupy

žák:

Vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly a pro jejich
vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky.

MINIMÁLNÍ:
 rozpoznává, pojmenovává a porovnává linie, barvy, tvary, objekty
ve výsledcích tvorby vlastní, tvorby ostatních i na příkladech z
běžného života (s dopomocí učitele)

smyslové vnímání ve Vv•

Interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná
vyjádření, odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní
zkušeností.

interpretace vizuálních vyjádření•

Na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje
obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil.

výtvarné besedy•

Učivo
Vizuálně obrazná vyjádření podnětů hmatových, sluchových,
pohybových, čichových, chuťových - využití pozorování přirody pro
vlastní výtvarné vyjádření. Pozorování předmětů a jejich zobrazení.
Změny v přírodě a jejich výtvarné vyjádření.

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Kreativita

Mezilidské vztahy

Rozvoj schopností poznávání

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Prvouka

2. ročník
člověk
rostliny a zvířata
lidé kolem nás
domov

Člověk a svět práce

Práce s drobným materiálem

přesahy z učebních bloků:

Prvouka

2. ročník
domov
člověk
rostliny a zvířata

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
smyslové vnímání ve Vv•
interpretace vizuálních vyjádření•
výtvarné besedy•

 741
Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové

SMILE verze 3.2.0



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

2. ročník

4. lidové zvyky i tradice, vyjádření v ploše i v prostoru
Očekávané výstupy

žák:

V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti, uplatňuje při tom
v  plošném i  prostorovém uspořádání linie, tvary, barvy, objekty a
jejich kombinace.

plocha, prostor•

Interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná
vyjádření, odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní
zkušeností.

interpretace vizuálních vyjádření•

Na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje
obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil.

výtvarné besedy•

Učivo
Kresba, malba, další výtvarné techniky - koláž, frotáž, dotisk. Lidové
zvyky a tradice - Vánoce a Velikonoce.

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Objevujeme Evropu a svět

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Kreativita

Mezilidské vztahy

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

2. ročník
porozumění textu
komunikace

Prvouka

soužití lidí
domov

Člověk a svět práce

Práce s drobným materiálem

přesahy z učebních bloků:

Prvouka

2. ročník
domov
lidé kolem nás
soužití lidí
orientace v čase
mezilidské vztahy

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
plocha, prostor•
interpretace vizuálních vyjádření•
výtvarné besedy•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

2. ročník

5. výtvarné besedy
Očekávané výstupy

žák:

Na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje
obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil.

výtvarné besedy•

Učivo
Rozvoj komunikativních dovedností - výtvarné besedy, beseda nad
díly známých ilustrátorů. Návštěva výstavy.

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Evropa a svět nás zajímá

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

2. ročník
porozumění textu
komunikace

Prvouka

orientace v čase
lidé kolem nás
domov

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
výtvarné besedy•

3. ročník
1 týdně, P
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

3. ročník

1. linie, barva, plastické materiály
Očekávané výstupy

žák:

Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (
linie, tvary, objemy, barvy, objekty), porovnává je a třídí na základě
odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a
představ.

prvky vizuálně obrazného vyjádření•

V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti, uplatňuje při tom
v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy,
objekty a další prvky a jejich kombinace.

plošná a prostorová tvorba•

Učivo
Linie - rovnoběžnost, křížení, přítlak, odlehčení, kultivace vedení
linie. Barva - základní, doplňkové, kontrastní, výrazové možnosti
barvy. Vlastnosti plastických materiálů - modelování.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Matematika

3. ročník
konstukční úlohy
tělesa
rovinné útvary

Prvouka

krajina
domov

Člověk a svět práce

Konstrukční činnosti
Práce s drobným materiálem

přesahy z učebních bloků:

Prvouka

3. ročník
rozmanitosti přírody
krajina

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
prvky vizuálně obrazného vyjádření•
plošná a prostorová tvorba•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

3. ročník

2. malba, grafika, modelování, rytmus ve Vv
Očekávané výstupy

žák:

Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (
linie, tvary, objemy, barvy, objekty), porovnává je a třídí na základě
odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a
představ.

prvky vizuálně obrazného vyjádření•

V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti, uplatňuje při tom
v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy,
objekty a další prvky a jejich kombinace.

plošná a prostorová tvorba•

Interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná
vyjádření, odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní
zkušeností.

interpretace vizuálně obrazných vyjádření•

Učivo
Výtvarné vyjádření vjemů a postojů ke skutečnosti ( prožitek dítěte,
vyprávění, četba, film) - kresba postavy, zvířete, pohádkové bytosti,
ilustrace textů, výtvarné vyprávění. Rozvíjení dětské představivosti
a fantazie ve výtvarném vyjadřování - výtvarné vyjádření vnitřního
světa. Rozvoj citu pro prostor - modelování, loutka, maňásek. Rozvoj
citu pro rytmus - dekorativní tvorba.

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Matematika

3. ročník
tělesa
rovinné útvary

Prvouka

rozmanitosti přírody
krajina
domov

Člověk a svět práce

Konstrukční činnosti
Práce s drobným materiálem

přesahy z učebních bloků:

Prvouka

3. ročník
rozmanitosti přírody
lidé kolem nás

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
prvky vizuálně obrazného vyjádření•
plošná a prostorová tvorba•
interpretace vizuálně obrazných vyjádření•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

3. ročník

3. rozvoj pozorovacích schopností
Očekávané výstupy

žák:

Vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich
vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky.

MINIMÁLNÍ:
 uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích
činnostech, je schopen sdělit výsledky své činnosti svým
spolužákům

smyslové vnímání ve Vv•

Interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná
vyjádření, odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní
zkušeností.

interpretace vizuálně obrazných vyjádření•

Na základě vlastních zkušeností nalézá a do komunikace zapojuje
obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil,
vybral či upravil.

komunikace o výtvarných dílech•

Učivo
Vizuálně obrazná vyjádření podnětů hmatových, sluchových,
pohybových, čichových, chuťových - využití pozorování přirody pro
vlastní výtvarné vyjádření, změny v přirodě a jejich výtvarné
vyjádření, pozorování tvaru a jeho závislosti na funkci a materiálu.

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kreativita

Poznávání lidí

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Prvouka

3. ročník
rozmanitosti přírody
lidé kolem nás
domov

Člověk a svět práce

Pěstitelské práce

přesahy z učebních bloků:

Prvouka

3. ročník
domov

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
smyslové vnímání ve Vv•
interpretace vizuálně obrazných vyjádření•
komunikace o výtvarných dílech•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

3. ročník

4. lidové zvyky a tradice, vyjádření v ploše a v prostoru
Očekávané výstupy

žák:

Interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná
vyjádření, odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní
zkušeností.

interpretace vizuálně obrazných vyjádření•

Na základě vlastních zkušeností nalézá a do komunikace zapojuje
obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil,
vybral či upravil.

komunikace o výtvarných dílech•

Učivo
Kresba, malba, koláž, frotáž, dotisk. Lidové zvyky a tradice - Vánoce
a Velikonoce. Seznámení s různými druhy výtvarného umění (
malířství, sochařství, architektura.

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Multikulturalita

Lidské vztahy

Etnický původ

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kreativita

Poznávání lidí

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

3. ročník
literární texty
čtení
vyprávění

Prvouka

lidé a čas
domov

přesahy z učebních bloků:

Prvouka

3. ročník
lidé a čas
domov

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
interpretace vizuálně obrazných vyjádření•
komunikace o výtvarných dílech•

5. výtvarné besedy
Očekávané výstupy

žák:

Na základě vlastních zkušeností nalézá a do komunikace zapojuje
obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil,
vybral či upravil.

komunikace o výtvarných dílech•

Učivo
Rozvoj komunikativních dovedností - výtvarné besedy, beseda nad
díly ilustrátorů a malířů. Návštěva výstavy a galerie.
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

3. ročník

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Vnímání autora mediálních sdělení

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

3. ročník
jednoduchá sdělení
vyprávění

Prvouka

rozmanitosti přírody
lidé a čas
domov

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
komunikace o výtvarných dílech•

4. ročník
2 týdně, P
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

4. ročník

1. Vizuálně obrazné vyjádření
Očekávané výstupy

žák:

Při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně
obrazného vyjádření, porovnává je na základě vztahů ( barevné
kontrasty a jiné).

MINIMÁLNÍ:

 při tvorbě vychází ze svých zrakových, hmatových i sluchových
vjemů, vlastních prožitků, zkušeností a fantazie

vizuálně obrazné vyjádření•

Užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k
celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy, v objemovém
vyjádření modelování, v prostorovém vyjádření uspořádání prvků
ve vztahu k vlastnímu tělu.

MINIMÁLNÍ:
 rozlišuje, porovnává, třídí a pojmenovává linie, barvy, tvary,
objekty, rozpoznává jejich základní vlastnosti a vztahy (kontrasty –
velikost, barevný kontrast);získané zkušenost uplatňuje podle
svých schopností při vlastní tvorbě, při vnímání tvorby ostatních,
při vnímání umělecké produkce i na příkladech z běžného života (s
dopomocí učitele)

plošná a prostorová tvorba•

Při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na
projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření,
která mají komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy.

MINIMÁLNÍ:
uplatňuje základní dovednosti pro vlastní tvorbu, realizuje svůj
tvůrčí záměr

interpretace vizuálně obrazných vyjádření•

Učivo
Linie - kompozice čar v ploše, výrazové možnosti. Barvy - teorie
barev. Seznámení s funkcí písma. Volná grafika - základní druhy
a techniky. Prostorové objekty.
Volná kompozice studených a teplých tónů, kompozice čar v ploše.
Vyjádření děje ve vztahu k prostředí, využití základních
kompozičních zákonitostí , vyjádření prostorových vztahů.Výtvarné
vyjádření věcí, pozorování tvarů, proporcí, znaků, prostorových
principů. Kresba a malba podle skutečnosti i z představy.

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Matematika

4. ročník
osová souměrnost
základní útvary v rovině

Přírodověda

Zoo a botanická zahrada
stavba rostlin

Člověk a svět práce

Konstrukční činnosti
Práce s drobným materiálem

přesahy z učebních bloků:

Matematika

4. ročník
osová souměrnost
základní útvary v rovině

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vizuálně obrazné vyjádření•
plošná a prostorová tvorba•
interpretace vizuálně obrazných vyjádření•
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

4. ročník

2. Plošná a prostorová tvorba
Očekávané výstupy

žák:

Užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k
celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy, v objemovém
vyjádření modelování, v prostorovém vyjádření uspořádání prvků
ve vztahu k vlastnímu tělu.

MINIMÁLNÍ:
 rozlišuje, porovnává, třídí a pojmenovává linie, barvy, tvary,
objekty, rozpoznává jejich základní vlastnosti a vztahy (kontrasty –
velikost, barevný kontrast);získané zkušenost uplatňuje podle
svých schopností při vlastní tvorbě, při vnímání tvorby ostatních,
při vnímání umělecké produkce i na příkladech z běžného života (s
dopomocí učitele)

plošná a prostorová tvorba•

Při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na
projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření,
která mají komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy.

MINIMÁLNÍ:
uplatňuje základní dovednosti pro vlastní tvorbu, realizuje svůj
tvůrčí záměr

interpretace vizuálně obrazných vyjádření•

Učivo
Expresivní volný výtvarný projev doplňovaný pozorováním
skutečnosti. Výtvarné vyjádření hlavy pohádkových bytostí. Malba -
různé způsoby vyjádření skutečnosti. Lineární a barevné vyjádření
vnitřní stavby a vnitřního členění přírodních objektů - vyjádření
morfologie růstu při kresbě a malbě rostlin s možností dotvářet na
základě fantazie. Vytváření jednoduchých prostorových objektů,
jednoduché prostorové tvary na základě hry a experimentování.
Volná kompozice studených a teplých tónů, kompozice čar v ploše.
Vyjádření děje ve vztahu k prostředí, využití základních
kompozičních zákonitostí , vyjádření prostorových vztahů.Výtvarné
vyjádření věcí, pozorování tvarů, proporcí, znaků, prostorových
principů. Kresba a malba podle skutečnosti i z představy.

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

přesahy do učebních bloků:

Matematika

4. ročník
základní útvary v rovině
přímky v rovině

Přírodověda

domácí zvířata
byliny-dřeviny

Člověk a svět práce

Konstrukční činnosti
Práce s drobným materiálem

přesahy z učebních bloků:

Matematika

4. ročník
osová souměrnost
základní útvary v rovině
přímky v rovině

Vlastivěda

cestovní ruch
Přírodověda

domácí zvířata
houby
stěhovaví živočichové

Člověk a svět práce

Konstrukční činnosti
Práce s drobným materiálem

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
plošná a prostorová tvorba•
interpretace vizuálně obrazných vyjádření•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

4. ročník

3. Interpretace vizuálního sdělení
Očekávané výstupy

žák:

Při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na
projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření,
která mají komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy.

MINIMÁLNÍ:
uplatňuje základní dovednosti pro vlastní tvorbu, realizuje svůj
tvůrčí záměr

interpretace vizuálně obrazných vyjádření•

Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a
přistupuje k nim jako ke zdroje inspirace.

komunikace o výtvarných dílech•

Učivo
Druhy výtvarného umění - keramika, plastiky, plakáty. Sochařství -
tvar přírodní, opracovaný člověkem, socha, plastika, sousoší, busta,
reliéf. Výtvarná úprava knih, ilustrátoři dětských knih a učebnic.
Architektura a užité umění. Lidové zvyky a tradice.
Vznik uměleckého díla - beseda, ukázky, diapozitivy. Návštěvy
výstav, galerií, regionálních památek a zajímavostí.

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Vnímání autora mediálních sdělení

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Mezilidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků:

Matematika

4. ročník
osová souměrnost
základní útvary v rovině

Přírodověda

stavba rostlin
Vlastivěda

cestovní ruch
domov, stát

Člověk a svět práce

Konstrukční činnosti
Práce s drobným materiálem

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
interpretace vizuálně obrazných vyjádření•
komunikace o výtvarných dílech•
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

5. ročník

5. ročník
2 týdně, P

1. Vizuálně obrazné vyjádření
Očekávané výstupy

žák:

Při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně
obrazného vyjádření, porovnává na základě vztahů ( světlostní
poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné).

Prvky vizuálně obrazného vyjádření•

Užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k
celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy, v objemovém
vyjádření zvládá modelování a skulpturální postup, v prostorovém
vyjádření ovládá uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i
jako nezávislý model.

plošná a prostorová tvorba•

Učivo
Volný výtvarný projev. Vytváření jednoduchých prostorových objektů.
Vyjádření morfologických znaků, tvarů, barevnosti přírodních
objektů.
Linie - kompozice v ploše, výrazové možnosti. Barvy. Písmo. Volná
grafika - základní druhy a techniky. Prostorové objekty.

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Poznávání lidí

přesahy do učebních bloků:

Matematika

5. ročník
rovina a úhel

Přírodověda

rostliny
život na Zemi
člověk součástí přírody

Vlastivěda

pravěk
Člověk a svět práce

Konstrukční činnosti
Práce s drobným materiálem

přesahy z učebních bloků:

Matematika

5. ročník
rovina a úhel

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Prvky vizuálně obrazného vyjádření•
plošná a prostorová tvorba•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

5. ročník

2. Plošná a prostorová tvorba
Očekávané výstupy

žák:

Při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně
obrazného vyjádření, porovnává na základě vztahů ( světlostní
poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné).

Prvky vizuálně obrazného vyjádření•

Užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k
celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy, v objemovém
vyjádření zvládá modelování a skulpturální postup, v prostorovém
vyjádření ovládá uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i
jako nezávislý model.

plošná a prostorová tvorba•

Při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na
projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření,
která mají komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy.
Osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a
interpretaci vizuálně obrazného vyjádření, pro vyjádření nových i
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje
prostředky ( včetně prostředků a postupů současného výtvarného
umění).

interpretace vizuálně obrazných vyjádření•

Učivo
Pozorování skutečnosti. Výtvarné vyjádření věcí. Vyjádření děje ve
vztahu k prostředí, využití základních kompozičních zákonitostí,
vyjádření prostorových vztahů. Pozorování tvarů, proporcí, znaků,
prostorových principů. Kresba a malba podle skutečnosti i z
představy.
Využívání výrazových možností linie, plochy, tvaru a struktury (
prostorové práce z papíru, prostorové kompozice, textilní koláže,
návrhy na výrobu loutek. Řešení úkolů dekorativního charakteru
v ploše. Uplatnění výtvarného výrazu linie, malířství. Poznávání
estetického účinku reliéfního řešení plochy v architektuře.

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Matematika

5. ročník
poloha bodů v rovině
konstrukce trojúhelníku
rovina a úhel

Přírodověda

živočichové
rostliny
Vesmír

přesahy z učebních bloků:

Matematika

5. ročník
poloha bodů v rovině
konstrukce trojúhelníku

Přírodověda

živočichové
rostliny

Člověk a svět práce

Konstrukční činnosti
Práce s drobným materiálem

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Prvky vizuálně obrazného vyjádření•
plošná a prostorová tvorba•
interpretace vizuálně obrazných vyjádření•
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

5. ročník

3. Interpretace vizuálního sdělení
Očekávané výstupy

žák:

Při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na
projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření,
která mají komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy.
Osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a
interpretaci vizuálně obrazného vyjádření, pro vyjádření nových i
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje
prostředky ( včetně prostředků a postupů současného výtvarného
umění).

interpretace vizuálně obrazných vyjádření•

Nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah
vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či
upravil.
Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a
přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace.

MINIMÁLNÍ:

 pocit z vnímání tvůrčí činnosti vlastní, ostatních i uměleckého díla

komunikace o výtvarných dílech•

Učivo
Vznik uměleckého díla - beseda, ukázky, diapozitivy. Návštěvy
výstav, galerií, regionálních památek a zajímavostí.
Výtvarná úprava knih, ilustrátoři dětských knih a učebnic,
porovnávání výrazových prostředků jednotlivých umělců.
Architektura a užité umění. Druhy výtvarného umění - keramika,
plastiky, plakáty. Sochařství. Lidové zvyky a tradice.

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Vnímání autora mediálních sdělení

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

5. ročník
literární žánry

Přírodověda

život na Zemi
člověk součástí přírody

Vlastivěda

Jiří z Poděbrad
Přemyslovci

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
interpretace vizuálně obrazných vyjádření•
komunikace o výtvarných dílech•

Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové
SMILE verze 3.2.0 754



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

6. ročník

6. ročník
2 týdně, P

1. Vizuální vyjadřování
Očekávané výstupy

žák:

Rozpozná a ovládá praktické použití techniky kresby a malby,
kombinované techniky, design, umělecká řemesla (zpracování
materiálů - keramika, dřevo, papír, kov, textil) .
Rozvíjí  vnímání smyslové citlivosti -  analyzuje prvky vizuálně
obrazného vyjádření, uspořádání objektů do celků v ploše,
zobrazování skutečnosti - přírodniny, výsledky lidské činnosti.

Vizuálně obrazné vyjádření•

 Posuzuje  výsledky lidské činnosti z hlediska esteické a užitné
hodnoty, souvislosti obsahu a formy; vlivy vědy na tvorbu vizuálně
obrazných vyjádření (náměty, materiály) a zaujímá stanovisko.
Dokáže zvolit adekvátní prostředky pro vyjádření pocitů, nálad,
fantazie, představ a osobních zkušeností - výběr, tvorba, uplatnění
a interpretace. Ovládá techniky kresby a malby, kombinované
techniky, design, umělecká řemesla (zpracování materiálů -
keramika, dřevo, papír, kov, textil) .

MINIMÁLNÍ:
uplatňuje základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci
vlastního tvůrčího záměru
uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru podle
vlastního tvůrčího záměru,využívá jejich vlastnosti a vztahy;
pojmenovává je ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby ostatních;
vnímá a porovnává jejich uplatnění v běžné i umělecké produkci
při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních zkušeností, představ
a myšlenek, hledá a zvolí pro jejich vyjádření nejvhodnější
prostředky a postupy; zhodnotí a prezentuje výsledek své tvorby,
porovnává jej s výsledky ostatních
vnímá a porovnává výsledky běžné i umělecké produkce, slovně
vyjádří své postřehy a pocity

Interpretace díla•

Učivo
Vyjádření a zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a zaznamenává podněty z představ
a fantazie, vybírá, vytváří a uplatňuje co nejširší škálu prvků vizuálně
obrazných vyjádření a jejich vztahů
Malba, kresba, kombinované techniky, kompozice.

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Vnímání autora mediálních sdělení

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

6. ročník
Literární výchova

přesahy z učebních bloků:

Matematika

6. ročník
krychle, kvádr

Anglický jazyk

nápisy
Matematika

osová a středová souměrnost
Hudební výchova

dějiny hudby
Dějepis

Úvod do učiva dějepisu

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

6. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Vizuálně obrazné vyjádření•
Interpretace díla•

2. Zobrazení skutečnosti
Očekávané výstupy

žák:

Rozpozná a ovládá praktické použití techniky kresby a malby,
kombinované techniky, design, umělecká řemesla (zpracování
materiálů - keramika, dřevo, papír, kov, textil) .
Rozvíjí  vnímání smyslové citlivosti -  analyzuje prvky vizuálně
obrazného vyjádření, uspořádání objektů do celků v ploše,
zobrazování skutečnosti - přírodniny, výsledky lidské činnosti.

Vizuálně obrazné vyjádření•

 Posuzuje  výsledky lidské činnosti z hlediska esteické a užitné
hodnoty, souvislosti obsahu a formy; vlivy vědy na tvorbu vizuálně
obrazných vyjádření (náměty, materiály) a zaujímá stanovisko.
Dokáže zvolit adekvátní prostředky pro vyjádření pocitů, nálad,
fantazie, představ a osobních zkušeností - výběr, tvorba, uplatnění
a interpretace. Ovládá techniky kresby a malby, kombinované
techniky, design, umělecká řemesla (zpracování materiálů -
keramika, dřevo, papír, kov, textil) .

MINIMÁLNÍ:
uplatňuje základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci
vlastního tvůrčího záměru
uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru podle
vlastního tvůrčího záměru,využívá jejich vlastnosti a vztahy;
pojmenovává je ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby ostatních;
vnímá a porovnává jejich uplatnění v běžné i umělecké produkci
při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních zkušeností, představ
a myšlenek, hledá a zvolí pro jejich vyjádření nejvhodnější
prostředky a postupy; zhodnotí a prezentuje výsledek své tvorby,
porovnává jej s výsledky ostatních
vnímá a porovnává výsledky běžné i umělecké produkce, slovně
vyjádří své postřehy a pocity

Interpretace díla•

Učivo
Výsledky lidské činnosti z hlediska esteické a užitné hodnoty,
souvislosti obsahu a formy; vlivy vědy na tvorbu vizuálně obrazných
vyjádření (náměty, materiály).
Linie, tvar, barva - vyjadřovací prvky. Techniky.

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Fungování a vliv médií ve společnosti

Tvorba mediálního sdělení

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

Etnický původ

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Kreativita

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis

6. ročník
vnější stavba rostlin

přesahy z učebních bloků:

Matematika

6. ročník
krychle, kvádr
osová a středová souměrnost

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

6. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Vizuálně obrazné vyjádření•
Interpretace díla•

3. Interpretace vizuálního sdělení
Očekávané výstupy

žák:

Rozpozná a ovládá praktické použití techniky kresby a malby,
kombinované techniky, design, umělecká řemesla (zpracování
materiálů - keramika, dřevo, papír, kov, textil) .
Rozvíjí  vnímání smyslové citlivosti -  analyzuje prvky vizuálně
obrazného vyjádření, uspořádání objektů do celků v ploše,
zobrazování skutečnosti - přírodniny, výsledky lidské činnosti.

Vizuálně obrazné vyjádření•

 Posuzuje  výsledky lidské činnosti z hlediska esteické a užitné
hodnoty, souvislosti obsahu a formy; vlivy vědy na tvorbu vizuálně
obrazných vyjádření (náměty, materiály) a zaujímá stanovisko.
Dokáže zvolit adekvátní prostředky pro vyjádření pocitů, nálad,
fantazie, představ a osobních zkušeností - výběr, tvorba, uplatnění
a interpretace. Ovládá techniky kresby a malby, kombinované
techniky, design, umělecká řemesla (zpracování materiálů -
keramika, dřevo, papír, kov, textil) .

MINIMÁLNÍ:
uplatňuje základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci
vlastního tvůrčího záměru
uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru podle
vlastního tvůrčího záměru,využívá jejich vlastnosti a vztahy;
pojmenovává je ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby ostatních;
vnímá a porovnává jejich uplatnění v běžné i umělecké produkci
při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních zkušeností, představ
a myšlenek, hledá a zvolí pro jejich vyjádření nejvhodnější
prostředky a postupy; zhodnotí a prezentuje výsledek své tvorby,
porovnává jej s výsledky ostatních
vnímá a porovnává výsledky běžné i umělecké produkce, slovně
vyjádří své postřehy a pocity

Interpretace díla•

Učivo
Životní styl a kultura, umění doby románské a gotické; ilustrace,
iluminace, písmo, plakát, reliéf, architektura.
Komunikační obsah výtvarného díla. Vnímání díla, individuální styl
autora. Umění a kultura jako národní znak.

 757
Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové

SMILE verze 3.2.0



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

6. ročník

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

Vnímání autora mediálních sdělení

Tvorba mediálního sdělení

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních sdělení

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

Základní podmínky života

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

Multikulturalita

Kulturní diference

Lidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

Kooperace a kompetice

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

6. ročník
Antika

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Vizuálně obrazné vyjádření•
Interpretace díla•
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

7. ročník

7. ročník
2 týdně, P

1. Vizuální vyjadřování
Očekávané výstupy

žák:

 Ovládá  techniky kresby a malby, kombinované techniky, design,
základy  uměleckých řemesel (zpracování materiálů - keramika,
dřevo, papír, kov, textil) .
Dle svých schopností přiměřeně zobrazuje skutečnost - přírodniny,
výsledky lidské činnosti, krajina.
Užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních
zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a
zaznamenává podněty z představ a fantazie, vybírá, vytváří a
uplatňuje co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a
jejich vztahů.

Vizuálně obrazné vyjádření•

Analyzuje výsledky lidské činnosti z hlediska esteické a užitné
hodnoty, souvislosti obsahu a formy; posuzuje vlivy vědy na tvorbu
vizuálně obrazných vyjádření (námety, materiály); umělecké
směry.
Dokáže aplikovat prvky vizuálně obrazného vyjádření- linie, tvary,
světlostní a barevné kvality,  rozliší vyjádření statické i dynamické,
poselství díla, komunikační účinky.
 Užívá  prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a
vztazích, porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace
vizuálně obrazného vyjádření, vysvětluje své postoje k nim.

MINIMÁLNÍ:
uplatňuje základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci
vlastního tvůrčího záměru
uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru podle
vlastního tvůrčího záměru,využívá jejich vlastnosti a vztahy;
pojmenovává je ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby ostatních;
vnímá a porovnává jejich uplatnění v běžné i umělecké produkci
při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních zkušeností, představ
a myšlenek, hledá a zvolí pro jejich vyjádření nejvhodnější
prostředky a postupy; zhodnotí a prezentuje výsledek své tvorby,
porovnává jej s výsledky ostatních
vnímá a porovnává výsledky běžné i umělecké produkce, slovně
vyjádří své postřehy a pocity

Interpretace díla•

 Rozpozná obsah vizuálně obrazných vyjádření - vnímá, hodnotí,
interpretuje vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti dle
svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností.

Komunikační obsah•

Učivo
Rozvíjení smyslové citlivosti - prvky vizuálně obrazného vyjádření,
uspořádání objektů do celků v ploše, typy vizuálně obrazných
vyjádření - předměty denní potřeby,hračky, objekty, vyjádření vztahů,
proměn.Kresba, malba, koláž, trojrozměrné objekty, grafické
techniky.

 759
Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové

SMILE verze 3.2.0



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

7. ročník

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Tvorba mediálního sdělení

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

Kulturní diference

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Kreativita

Poznávání lidí

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

7. ročník
Renesance a humanissmus
Počátky českého státu

přesahy z učebních bloků:

Výtvarné činnosti

7. ročník
Keramika
Textil
Papír
Sklo

Cvičení z matematiky

Rovinné útvary
Racionální čísla

Hudební výchova

duchovní a světská hudba
Dějepis

Velká Morava
Husitské války
Počátky českého státu
Objevné cesty
Zrod nové Evropy

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Vizuálně obrazné vyjádření•
Interpretace díla•
Komunikační obsah•
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

7. ročník

2. Interpretace vizuálního sdělení
Očekávané výstupy

žák:

 Ovládá  techniky kresby a malby, kombinované techniky, design,
základy  uměleckých řemesel (zpracování materiálů - keramika,
dřevo, papír, kov, textil) .
Dle svých schopností přiměřeně zobrazuje skutečnost - přírodniny,
výsledky lidské činnosti, krajina.
Užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních
zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a
zaznamenává podněty z představ a fantazie, vybírá, vytváří a
uplatňuje co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a
jejich vztahů.

Vizuálně obrazné vyjádření•

Analyzuje výsledky lidské činnosti z hlediska esteické a užitné
hodnoty, souvislosti obsahu a formy; posuzuje vlivy vědy na tvorbu
vizuálně obrazných vyjádření (námety, materiály); umělecké
směry.
Dokáže aplikovat prvky vizuálně obrazného vyjádření- linie, tvary,
světlostní a barevné kvality,  rozliší vyjádření statické i dynamické,
poselství díla, komunikační účinky.
 Užívá  prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a
vztazích, porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace
vizuálně obrazného vyjádření, vysvětluje své postoje k nim.

MINIMÁLNÍ:
uplatňuje základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci
vlastního tvůrčího záměru
uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru podle
vlastního tvůrčího záměru,využívá jejich vlastnosti a vztahy;
pojmenovává je ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby ostatních;
vnímá a porovnává jejich uplatnění v běžné i umělecké produkci
při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních zkušeností, představ
a myšlenek, hledá a zvolí pro jejich vyjádření nejvhodnější
prostředky a postupy; zhodnotí a prezentuje výsledek své tvorby,
porovnává jej s výsledky ostatních
vnímá a porovnává výsledky běžné i umělecké produkce, slovně
vyjádří své postřehy a pocity

Interpretace díla•

 Rozpozná obsah vizuálně obrazných vyjádření - vnímá, hodnotí,
interpretuje vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti dle
svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností.

Komunikační obsah•

Učivo
Prvky vizuálně obrazného vyjádření- linie, tvary, světlostní a barevné
kvality, vyjádření statické i dynamické, poselství díla, komunikační
účinky.
Životní styl a kultura, umění doby románské a gotické; ilustrace,
iluminace, písmo, plakát, reliéf, architektura.

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Tvorba mediálního sdělení

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

Etnický původ

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

7. ročník
Renesance a humanissmus
Počátky českého státu
Velká Morava

přesahy z učebních bloků:

Občanská výchova

7. ročník
Kulturní život
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

7. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Vizuálně obrazné vyjádření•
Interpretace díla•
Komunikační obsah•

8. ročník
1 týdně, P
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

8. ročník

1. Rozvíjení smyslového vnímání
Očekávané výstupy

žák:

Prakticky ovládá techniky kresby a malby, kombinované techniky,
základy designu a  uměleckých řemesel (zpracování materiálů -
keramika, dřevo, papír, kov, textil) .
Dokáže vybrat a uplatnit prostředky pro vyjádření pocitů, nálad,
fantazie, představ a osobních zkušeností  a interpretovat je.
Analyzuje vizuálně obrazná vyjádření - objektivní, subjektivní
(prožitkové), uplatňuje životní zkušenosti na základě poznatků o
vývoji lidské civilizace.

Vizuálně obrazné vyjádření•

Posuzuje výsledky lidské činnosti z hlediska esteické a užitné
hodnoty, souvislosti obsahu a formy; vlivy vědy na tvorbu vizuálně
obrazných vyjádření (námety, materiály); umělecké směry.
Využívá  prostředky pro vyjádření pocitů, nálad, fantazie, představ
a osobních zkušeností  (výběr, tvorba, uplatnění a interpretace);
Na základě poznatků je schopen analyzovat komunikační obsah
vizuálně obrazných vyjádření, hodnotit tvorbu, vytvořit prezentace
ve veřejném prostoru a mediální prezentace.

MINIMÁLNÍ:
uplatňuje základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci
vlastního tvůrčího záměru
uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru podle
vlastního tvůrčího záměru,využívá jejich vlastnosti a vztahy;
pojmenovává je ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby ostatních;
vnímá a porovnává jejich uplatnění v běžné i umělecké produkci
při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních zkušeností, představ
a myšlenek, hledá a zvolí pro jejich vyjádření nejvhodnější
prostředky a postupy; zhodnotí a prezentuje výsledek své tvorby,
porovnává jej s výsledky ostatních
vnímá a porovnává výsledky běžné i umělecké produkce, slovně
vyjádří své postřehy a pocity

Komunikační obsah a interpretace•

Učivo
Vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností,
zkušeností získaných ostatními smysly a zaznamenává podněty
z představ a fantazie, vybírá, vytváří a uplatňuje co nejširší škálu
prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů.
Prostředky pro vyjádření pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních
zkušeností - výběr, tvorba, uplatnění a interpretace.
Techniky kresby a malby, kombinované techniky, design, umělecká
řemesla (zpracování materiálů - keramika, dřevo, papír, kov, textil) .

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Vnímání autora mediálních sdělení

Tvorba mediálního sdělení

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Základní podmínky života

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Multikulturalita

Lidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Evropa a svět nás zajímá

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kreativita

Poznávání lidí

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Chemie

8. ročník
mimořádné události

Přírodopis

základní struktura živočišného
organismu

Hudební výchova

instrumentální hudba

přesahy z učebních bloků:

Matematika

8. ročník
Kruh, kružnice

Mediální výchova

média
školní časopis

Dějepis

1. světová válka
Habsburkové na českém trůnu

Výtvarné činnosti

Hračky, loutky.
Keramika
Textil
Papír

Konverzace v německém jazyce

oblečení
Dějepis

Imperiální doba
Revoluce 1848-1849
Napoleonská doba
Osvícenství
Baroko
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

8. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Vizuálně obrazné vyjádření•
Komunikační obsah a interpretace•

2. Interpretace díla
Očekávané výstupy

žák:

Prakticky ovládá techniky kresby a malby, kombinované techniky,
základy designu a  uměleckých řemesel (zpracování materiálů -
keramika, dřevo, papír, kov, textil) .
Dokáže vybrat a uplatnit prostředky pro vyjádření pocitů, nálad,
fantazie, představ a osobních zkušeností  a interpretovat je.
Analyzuje vizuálně obrazná vyjádření - objektivní, subjektivní
(prožitkové), uplatňuje životní zkušenosti na základě poznatků o
vývoji lidské civilizace.

Vizuálně obrazné vyjádření•

Posuzuje výsledky lidské činnosti z hlediska esteické a užitné
hodnoty, souvislosti obsahu a formy; vlivy vědy na tvorbu vizuálně
obrazných vyjádření (námety, materiály); umělecké směry.
Využívá  prostředky pro vyjádření pocitů, nálad, fantazie, představ
a osobních zkušeností  (výběr, tvorba, uplatnění a interpretace);
Na základě poznatků je schopen analyzovat komunikační obsah
vizuálně obrazných vyjádření, hodnotit tvorbu, vytvořit prezentace
ve veřejném prostoru a mediální prezentace.

MINIMÁLNÍ:
uplatňuje základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci
vlastního tvůrčího záměru
uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru podle
vlastního tvůrčího záměru,využívá jejich vlastnosti a vztahy;
pojmenovává je ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby ostatních;
vnímá a porovnává jejich uplatnění v běžné i umělecké produkci
při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních zkušeností, představ
a myšlenek, hledá a zvolí pro jejich vyjádření nejvhodnější
prostředky a postupy; zhodnotí a prezentuje výsledek své tvorby,
porovnává jej s výsledky ostatních
vnímá a porovnává výsledky běžné i umělecké produkce, slovně
vyjádří své postřehy a pocity

Komunikační obsah a interpretace•

Učivo
Interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti
i minulosti, vychází ze svých znalostí historických souvislostí i z
osobních zkušeností a prožitků; porovnává na konkrétních případech
různé interpretace vizuálně obrazných vyjádření, dokáže vysvětlit
své postoje k nim na základě svých hodnotových kritérií a soudů.
Hledisko vnímání vizuálně obrazných vyjádření - objektivní,
subjektivní (prožitkové), uplatňování životní zkušenosti - vývoj lidské
civilizace a přístup k estetickým hodnotám a normám;
kultura odívání a bydlení, architektura, umělecké epochy 17.-19.
století, vývoj umění v různých částech světa.
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Tvorba mediálního sdělení

Stavba mediálních sdělení

Vnímání autora mediálních sdělení

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Základní podmínky života

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Multikulturalita

Kulturní diference

Lidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Mezilidské vztahy

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

8. ročník
Napoleonská doba
Baroko

Hudební výchova

baroko ,klasicismus impresionismus

přesahy z učebních bloků:

Občanská výchova

8. ročník
Podobnost a odlišnost lidí

Regionální výchova

Kaple Zjevení Páně

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Vizuálně obrazné vyjádření•
Komunikační obsah a interpretace•

9. ročník
1 týdně, P
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

9. ročník

1. Vnímání a interpretace
Očekávané výstupy

žák:

Ovládá techniky kresby a malby, kombinované techniky, základní
prvky a postupy designu a uměleckých  řemesel (zpracování
materiálů - keramika, dřevo, papír, kov, textil) .
 Vnímá a posuzuje vizuálně obrazná vyjádření - objektivní,
subjektivní  (prožitkové), uplatňuje životní zkušenosti a poznatky o
vývoji lidské civilizace a přístupu k estetickým hodnotám a
normám.
Dokýže analyzovat výsledky lidské činnosti z hlediska esteické a
užitné hodnoty, souvislosti obsahu a formy;  posuzuje vlivy vědy
na tvorbu vizuálně obrazných vyjádření (náměty, materiály); zná
základní umělecké směry přelomu 19. a 20. století, umění a
kulturu 20. století .

Vizuálně obrrazné vyjádření•

Posuzuje a analyzuje výsledky lidské činnosti z hlediska estetické
a užitné hodnoty, souvislosti obsahu a formy (náměty, materiály);
rozliší a porovnává základní znaky  uměleckých směrů 19. a 20.
století.
Na základě vlastních zkušeností dokáže vnímat vizuálně obrazná
vyjádření - objektivní, subjektivní  (prožitkové), uplatňuje poznatky
z jiných oborů a interpretuje vývoj lidské civilizace a přístup k
estetickým hodnotám a normám.  Vysvětluje a obhajuje výsledků
tvorby,záměry tvorby a proměny obsahu,historické, sociální a
kulturní souvislosti.

MINIMÁLNÍ:
uplatňuje základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci
vlastního tvůrčího záměru
uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru podle
vlastního tvůrčího záměru,využívá jejich vlastnosti a vztahy;
pojmenovává je ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby ostatních;
vnímá a porovnává jejich uplatnění v běžné i umělecké produkci
při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních zkušeností, představ
a myšlenek, hledá a zvolí pro jejich vyjádření nejvhodnější
prostředky a postupy; zhodnotí a prezentuje výsledek své tvorby,
porovnává jej s výsledky ostatních
vnímá a porovnává výsledky běžné i umělecké produkce, slovně
vyjádří své postřehy a pocity

Komunikační obsah a interpretace•

Učivo
Hledisko vnímání vizuálně obrazných vyjádření - objektivní,
subjektivní (prožitkové), uplatňování životní zkušenosti - vývoj lidské
civilizace a přístup k estetickým hodnotám a normám; komunikační
obsah vizuálně obrazných vyjádření - vysvětlování a obhajoba
výsledků tvorby,záměry tvorby a proměny obsahu,historické, sociální
a kulturní souvislosti.
Výsledky lidské činnosti z hlediska esteické a užitné hodnoty,
souvislosti obsahu a formy; vlivy vědy na tvorbu vizuálně obrazných
vyjádření (námety, materiály); umělecké směry přelomu 19. a 20.
století, umění a kultura 20. století.

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Tvorba mediálního sdělení

Vnímání autora mediálních sdělení

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Multikulturalita

Kulturní diference

Lidské vztahy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Kreativita

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

9. ročník
Evropa a svět po roce 1945

Přírodopis

Země - vesmír, stavba
Zeměpis

krajina a životní prostředí
Hudební výchova

hudební žánry
poslech
rytmus

přesahy z učebních bloků:

Dějepis

9. ročník
2. světová válka

Výtvarné činnosti

Keramika
Textil
Papír
Sklo

Cvičení z matematiky

Prostorové útvary
Dějepis

Evropa a svět po roce 1945
Poválečné uspořádání světa
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

9. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Vizuálně obrrazné vyjádření•
Komunikační obsah a interpretace•

2. Vyjadřovací prostředky
Očekávané výstupy

žák:

Ovládá techniky kresby a malby, kombinované techniky, základní
prvky a postupy designu a uměleckých  řemesel (zpracování
materiálů - keramika, dřevo, papír, kov, textil) .
 Vnímá a posuzuje vizuálně obrazná vyjádření - objektivní,
subjektivní  (prožitkové), uplatňuje životní zkušenosti a poznatky o
vývoji lidské civilizace a přístupu k estetickým hodnotám a
normám.
Dokýže analyzovat výsledky lidské činnosti z hlediska esteické a
užitné hodnoty, souvislosti obsahu a formy;  posuzuje vlivy vědy
na tvorbu vizuálně obrazných vyjádření (náměty, materiály); zná
základní umělecké směry přelomu 19. a 20. století, umění a
kulturu 20. století .

Vizuálně obrrazné vyjádření•

Posuzuje a analyzuje výsledky lidské činnosti z hlediska estetické
a užitné hodnoty, souvislosti obsahu a formy (náměty, materiály);
rozliší a porovnává základní znaky  uměleckých směrů 19. a 20.
století.
Na základě vlastních zkušeností dokáže vnímat vizuálně obrazná
vyjádření - objektivní, subjektivní  (prožitkové), uplatňuje poznatky
z jiných oborů a interpretuje vývoj lidské civilizace a přístup k
estetickým hodnotám a normám.  Vysvětluje a obhajuje výsledků
tvorby,záměry tvorby a proměny obsahu,historické, sociální a
kulturní souvislosti.

MINIMÁLNÍ:
uplatňuje základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci
vlastního tvůrčího záměru
uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru podle
vlastního tvůrčího záměru,využívá jejich vlastnosti a vztahy;
pojmenovává je ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby ostatních;
vnímá a porovnává jejich uplatnění v běžné i umělecké produkci
při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních zkušeností, představ
a myšlenek, hledá a zvolí pro jejich vyjádření nejvhodnější
prostředky a postupy; zhodnotí a prezentuje výsledek své tvorby,
porovnává jej s výsledky ostatních
vnímá a porovnává výsledky běžné i umělecké produkce, slovně
vyjádří své postřehy a pocity

Komunikační obsah a interpretace•

Učivo
Prostředky pro vyjádření pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních
zkušeností - výběr, tvorba, uplatnění a interpretace; komunikační
obsah vizuálně obrazných vyjádření - tvorba, obhajoba výsledků
tvorba, prezentace ve veřejném prostoru, mediální prezentace.
Techniky kresby a malby, kombinované techniky, design, umělecká
řemesla (zpracování materiálů - keramika, dřevo, papír, kov, textil) .
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5.7.3  Výtvarné činnosti
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Tvorba mediálního sdělení

Vnímání autora mediálních sdělení

Fungování a vliv médií ve společnosti

Stavba mediálních sdělení

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Základní podmínky života

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Multikulturalita

Kulturní diference

Lidské vztahy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Sebepoznání a sebepojetí

Kreativita

Rozvoj schopností poznávání

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis

9. ročník
vývoj Země
Země - vesmír, stavba

Hudební výchova

hudební žánry
poslech
rytmus

přesahy z učebních bloků:

Výtvarné činnosti

9. ročník
Keramika
Textil
Papír

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Vizuálně obrrazné vyjádření•
Komunikační obsah a interpretace•

5.7.3  Výtvarné činnosti

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

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

0+1 0+1 0+2
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5.7.3  Výtvarné činnosti
Učební osnovy

Charakteristika předmětu
Vzdělávací oblast výtvarné činnosti umožňuje žákům kromě emocionálního poznávání světa, které odráží odráží

neoddělitelnou součást lidské existence - umění a kulturu, také racionální poznání podstaty tvorby a praktické

seznámení s různými lidskými činnostmi, jež jsou základem umělecké a řemeslné tvorby.

Výtvarné aktivity vedoucí k vytvoření svébytného díla jsou spojením duchovní činnosti, jež umožňuje chápat

a vnímat kontinuitu proměn existence lidské společnosti a jedince, a manuálních dovedností jako základních

tvůrčích činnost. Jejich produkty jsou neoddělitelnou součástí každodenního života (řemesla, bydlení, odívání,

architektura).

Vzdělávání v této oblasti je založeno na uměleckém osvojování skutečnosti, tj. osvojováním, interpretací

a tvorbou s estetickým účinkem.

V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti nonverbální komunikace a vyjadřování prostřednictvím tvaru,

linie, barvy a jejich vzájemných kombinací a variací.

Otevírá se cesta k širšímu nazírání na kulturu a umění v historických souvislostech a společenském kontextu.

Inspirací k činnostem se stává realita, ale i literární, filmové či dramatické dílo, multimediální tvorba i samotné

znakové systémy.

Výtvarné činnosti pracují s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem

poznávání a proživání lidské existence.Základem je zvládnutí činností a postupů, jež umožňují nonverbální

vyjádření pomocí tvarů, linií, barev, ploch a jejich vzájemných kombinací. Tvořivé využití schopností žáků,

práce, ovládnutí vyjadřovacích prostředků, technik, zpracování materiálů umožňuje sebevyjádření, vnímání

a interpretaci i hlubší porozumění uměleckému dílu. Tvůrčími činnostmi je žák veden k uplatnění a vyjádření

subjektivních pocitů a prožitků, dokáže se zapojit na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Kompetence k učení

Osvojení obecně užívaných termínů, technik, postupů

Kompetence k řešení problémů

Hledat vlastní postupy, získávat informace, vyjadřovat závěry, prezentovat výsledky činnosti

Kompetence sociální a personální

Samostatným řešením a vyjádřením dosahovat pocitu uspokojení, odpovědnosti za vykonanou práci, akceptovat

pravidla při skupinové práci, aktivně se podílet na dosaženéí společného cíle

Kompetence komunikativní

Vyjadřovat se srozumitelně verbálními i nonverbálními prostředky, při společné práci komunikovat a kooperovat

tak, aby bylo dosaženo kvalitního výsledku

Kompetence občanské

Uvědomovat si své povinnosti a zodpovědnost za plnění úkolu, chápat základní ekologické a environmentální

problémy a vnímat je v souvislosti s procesem vlastní tvorby

Kompetence pracovní

Získat správné pracovní návyky, při práci s jednotlivými materiály a technikami dodržovat technologické

postupy a pravidla bezpečnosti práce, být odpovědný za výsledek své práce i práce kolektivní

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Průřezová témata pokrývaná předmětem
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
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5.7.3  Výtvarné činnosti
Učební osnovy

Základní podmínky života

Tématické okruhy

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Kreativita

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

Tématické okruhy

Objevujeme Evropu a svět

7. ročník
0+1 týdně, V

1. Sklo
Očekávané výstupy

žák:

Prakticky ovládá techniky kresby a malby, kombinované techniky,
základy designu a  uměleckých řemesel (zpracování materiálů -
keramika, dřevo, papír, kov, textil) .
Dokáže vybrat a uplatnit prostředky pro vyjádření pocitů, nálad,
fantazie, představ a osobních zkušeností  a interpretovat je.
Analyzuje vizuálně obrazná vyjádření - objektivní, subjektivní
(prožitkové), uplatňuje životní zkušenosti na základě poznatků o
vývoji lidské civilizace.

Vizuálně obrazné vyjádření•

Posuzuje výsledky lidské činnosti z hlediska esteické a užitné
hodnoty, souvislosti obsahu a formy; vlivy vědy na tvorbu vizuálně
obrazných vyjádření (námety, materiály); umělecké směry.
Využívá  prostředky pro vyjádření pocitů, nálad, fantazie, představ
a osobních zkušeností  (výběr, tvorba, uplatnění a interpretace);
Na základě poznatků je schopen analyzovat komunikační obsah
vizuálně obrazných vyjádření, hodnotit tvorbu, vytvořit prezentace
ve veřejném prostoru a mediální prezentace.

Interpretace•

Učivo
Umělecká řemesla, dekorativní využití skla. Vitráž. Mozaika. Lidové
umění - malba na sklo.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

7. ročník
Vizuální vyjadřování

přesahy z učebních bloků:

Chemie

9. ročník
chemické látky v praxi

8. ročník
vlastnosti látek
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5.7.3  Výtvarné činnosti
Učební osnovy

7. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Vizuálně obrazné vyjádření•
Interpretace•

2. Papír
Očekávané výstupy

žák:

Prakticky ovládá techniky kresby a malby, kombinované techniky,
základy designu a  uměleckých řemesel (zpracování materiálů -
keramika, dřevo, papír, kov, textil) .
Dokáže vybrat a uplatnit prostředky pro vyjádření pocitů, nálad,
fantazie, představ a osobních zkušeností  a interpretovat je.
Analyzuje vizuálně obrazná vyjádření - objektivní, subjektivní
(prožitkové), uplatňuje životní zkušenosti na základě poznatků o
vývoji lidské civilizace.

Vizuálně obrazné vyjádření•

Posuzuje výsledky lidské činnosti z hlediska esteické a užitné
hodnoty, souvislosti obsahu a formy; vlivy vědy na tvorbu vizuálně
obrazných vyjádření (námety, materiály); umělecké směry.
Využívá  prostředky pro vyjádření pocitů, nálad, fantazie, představ
a osobních zkušeností  (výběr, tvorba, uplatnění a interpretace);
Na základě poznatků je schopen analyzovat komunikační obsah
vizuálně obrazných vyjádření, hodnotit tvorbu, vytvořit prezentace
ve veřejném prostoru a mediální prezentace.

Interpretace•

Učivo
Ekologická recyklovatelná surovina, využití papíru.
Kašírovaná papírová plastika.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

7. ročník
Vizuální vyjadřování

přesahy z učebních bloků:

Chemie

9. ročník
chemické látky v praxi

8. ročník
vlastnosti látek

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Vizuálně obrazné vyjádření•
Interpretace•
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5.7.3  Výtvarné činnosti
Učební osnovy

7. ročník

3. Textil
Očekávané výstupy

žák:

Prakticky ovládá techniky kresby a malby, kombinované techniky,
základy designu a  uměleckých řemesel (zpracování materiálů -
keramika, dřevo, papír, kov, textil) .
Dokáže vybrat a uplatnit prostředky pro vyjádření pocitů, nálad,
fantazie, představ a osobních zkušeností  a interpretovat je.
Analyzuje vizuálně obrazná vyjádření - objektivní, subjektivní
(prožitkové), uplatňuje životní zkušenosti na základě poznatků o
vývoji lidské civilizace.

Vizuálně obrazné vyjádření•

Posuzuje výsledky lidské činnosti z hlediska esteické a užitné
hodnoty, souvislosti obsahu a formy; vlivy vědy na tvorbu vizuálně
obrazných vyjádření (námety, materiály); umělecké směry.
Využívá  prostředky pro vyjádření pocitů, nálad, fantazie, představ
a osobních zkušeností  (výběr, tvorba, uplatnění a interpretace);
Na základě poznatků je schopen analyzovat komunikační obsah
vizuálně obrazných vyjádření, hodnotit tvorbu, vytvořit prezentace
ve veřejném prostoru a mediální prezentace.

Interpretace•

Učivo
Kultura bydlení, estetika a ekologie.Design.
Batika (vyvazovaná, vosková, šitá)
Textilní koláž.

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

7. ročník
Vizuální vyjadřování

přesahy z učebních bloků:

Chemie

9. ročník
chemické látky v praxi

8. ročník
vlastnosti látek

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Vizuálně obrazné vyjádření•
Interpretace•
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5.7.3  Výtvarné činnosti
Učební osnovy

7. ročník

4. Keramika
Očekávané výstupy

žák:

Prakticky ovládá techniky kresby a malby, kombinované techniky,
základy designu a  uměleckých řemesel (zpracování materiálů -
keramika, dřevo, papír, kov, textil) .
Dokáže vybrat a uplatnit prostředky pro vyjádření pocitů, nálad,
fantazie, představ a osobních zkušeností  a interpretovat je.
Analyzuje vizuálně obrazná vyjádření - objektivní, subjektivní
(prožitkové), uplatňuje životní zkušenosti na základě poznatků o
vývoji lidské civilizace.

Vizuálně obrazné vyjádření•

Posuzuje výsledky lidské činnosti z hlediska esteické a užitné
hodnoty, souvislosti obsahu a formy; vlivy vědy na tvorbu vizuálně
obrazných vyjádření (námety, materiály); umělecké směry.
Využívá  prostředky pro vyjádření pocitů, nálad, fantazie, představ
a osobních zkušeností  (výběr, tvorba, uplatnění a interpretace);
Na základě poznatků je schopen analyzovat komunikační obsah
vizuálně obrazných vyjádření, hodnotit tvorbu, vytvořit prezentace
ve veřejném prostoru a mediální prezentace.

Interpretace•

Učivo
Hrnčířství jako řemeslo, vývoj.
Dekorativní keramika plošná, prostorová.

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Základní podmínky života

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

6. ročník
Antika

Výtvarná výchova

7. ročník
Vizuální vyjadřování

přesahy z učebních bloků:

Chemie

9. ročník
chemické látky v praxi

8. ročník
vlastnosti látek

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Vizuálně obrazné vyjádření•
Interpretace•
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5.7.3  Výtvarné činnosti
Učební osnovy

8. ročník

8. ročník
0+1 týdně, V

1. Sklo
Očekávané výstupy

žák:

Prakticky ovládá techniky kresby a malby, kombinované techniky,
základy designu a  uměleckých řemesel (zpracování materiálů -
keramika, dřevo, papír, kov, textil) .
Dokáže vybrat a uplatnit prostředky pro vyjádření pocitů, nálad,
fantazie, představ a osobních zkušeností  a interpretovat je.
Analyzuje vizuálně obrazná vyjádření - objektivní, subjektivní
(prožitkové), uplatňuje životní zkušenosti na základě poznatků o
vývoji lidské civilizace.

Vizuálně obrazné vyjádření•

Posuzuje výsledky lidské činnosti z hlediska esteické a užitné
hodnoty, souvislosti obsahu a formy; vlivy vědy na tvorbu vizuálně
obrazných vyjádření (námety, materiály); umělecké směry.
Využívá  prostředky pro vyjádření pocitů, nálad, fantazie, představ
a osobních zkušeností  (výběr, tvorba, uplatnění a interpretace);
Na základě poznatků je schopen analyzovat komunikační obsah
vizuálně obrazných vyjádření, hodnotit tvorbu, vytvořit prezentace
ve veřejném prostoru a mediální prezentace.

Interpretace•

Učivo
Umělecká řemesla, dekorativní využití skla. Vitráž. Mozaika. Lidové
umění - malba na sklo.

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Chemie

8. ročník
prvky, sloučeniny
vlastnosti látek

přesahy z učebních bloků:

Chemie

8. ročník
prvky, sloučeniny
vlastnosti látek

9. ročník
chemické látky v praxi

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Vizuálně obrazné vyjádření•
Interpretace•
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5.7.3  Výtvarné činnosti
Učební osnovy

8. ročník

2. Papír
Očekávané výstupy

žák:

Prakticky ovládá techniky kresby a malby, kombinované techniky,
základy designu a  uměleckých řemesel (zpracování materiálů -
keramika, dřevo, papír, kov, textil) .
Dokáže vybrat a uplatnit prostředky pro vyjádření pocitů, nálad,
fantazie, představ a osobních zkušeností  a interpretovat je.
Analyzuje vizuálně obrazná vyjádření - objektivní, subjektivní
(prožitkové), uplatňuje životní zkušenosti na základě poznatků o
vývoji lidské civilizace.

Vizuálně obrazné vyjádření•

Posuzuje výsledky lidské činnosti z hlediska esteické a užitné
hodnoty, souvislosti obsahu a formy; vlivy vědy na tvorbu vizuálně
obrazných vyjádření (námety, materiály); umělecké směry.
Využívá  prostředky pro vyjádření pocitů, nálad, fantazie, představ
a osobních zkušeností  (výběr, tvorba, uplatnění a interpretace);
Na základě poznatků je schopen analyzovat komunikační obsah
vizuálně obrazných vyjádření, hodnotit tvorbu, vytvořit prezentace
ve veřejném prostoru a mediální prezentace.

Interpretace•

Učivo
Ekologická recyklovatelná surovina, využití papíru.
Kašírovaná papírová plastika.

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Chemie

8. ročník
prvky, sloučeniny
vlastnosti látek

Výtvarná výchova

Rozvíjení smyslového vnímání

přesahy z učebních bloků:

Chemie

8. ročník
prvky, sloučeniny
vlastnosti látek

9. ročník
chemické látky v praxi

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Vizuálně obrazné vyjádření•
Interpretace•
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5.7.3  Výtvarné činnosti
Učební osnovy

8. ročník

3. Textil
Očekávané výstupy

žák:

Prakticky ovládá techniky kresby a malby, kombinované techniky,
základy designu a  uměleckých řemesel (zpracování materiálů -
keramika, dřevo, papír, kov, textil) .
Dokáže vybrat a uplatnit prostředky pro vyjádření pocitů, nálad,
fantazie, představ a osobních zkušeností  a interpretovat je.
Analyzuje vizuálně obrazná vyjádření - objektivní, subjektivní
(prožitkové), uplatňuje životní zkušenosti na základě poznatků o
vývoji lidské civilizace.

Vizuálně obrazné vyjádření•

Posuzuje výsledky lidské činnosti z hlediska esteické a užitné
hodnoty, souvislosti obsahu a formy; vlivy vědy na tvorbu vizuálně
obrazných vyjádření (námety, materiály); umělecké směry.
Využívá  prostředky pro vyjádření pocitů, nálad, fantazie, představ
a osobních zkušeností  (výběr, tvorba, uplatnění a interpretace);
Na základě poznatků je schopen analyzovat komunikační obsah
vizuálně obrazných vyjádření, hodnotit tvorbu, vytvořit prezentace
ve veřejném prostoru a mediální prezentace.

Interpretace•

Učivo
Kultura bydlení, estetika a ekologie.Design.
Batika (vyvazovaná, vosková, šitá)
Textilní koláž.

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

8. ročník
Rozvíjení smyslového vnímání

Šití

Oděvnictví

přesahy z učebních bloků:

Chemie

8. ročník
prvky, sloučeniny
vlastnosti látek

9. ročník
chemické látky v praxi

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Vizuálně obrazné vyjádření•
Interpretace•
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5.7.3  Výtvarné činnosti
Učební osnovy

8. ročník

4. Keramika
Očekávané výstupy

žák:

Prakticky ovládá techniky kresby a malby, kombinované techniky,
základy designu a  uměleckých řemesel (zpracování materiálů -
keramika, dřevo, papír, kov, textil) .
Dokáže vybrat a uplatnit prostředky pro vyjádření pocitů, nálad,
fantazie, představ a osobních zkušeností  a interpretovat je.
Analyzuje vizuálně obrazná vyjádření - objektivní, subjektivní
(prožitkové), uplatňuje životní zkušenosti na základě poznatků o
vývoji lidské civilizace.

Vizuálně obrazné vyjádření•

Posuzuje výsledky lidské činnosti z hlediska esteické a užitné
hodnoty, souvislosti obsahu a formy; vlivy vědy na tvorbu vizuálně
obrazných vyjádření (námety, materiály); umělecké směry.
Využívá  prostředky pro vyjádření pocitů, nálad, fantazie, představ
a osobních zkušeností  (výběr, tvorba, uplatnění a interpretace);
Na základě poznatků je schopen analyzovat komunikační obsah
vizuálně obrazných vyjádření, hodnotit tvorbu, vytvořit prezentace
ve veřejném prostoru a mediální prezentace.

Interpretace•

Učivo
Hrnčířství jako řemeslo, vývoj.
Dekorativní keramika plošná, prostorová.

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

Základní podmínky života

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Chemie

8. ročník
vlastnosti látek

Výtvarná výchova

Rozvíjení smyslového vnímání

přesahy z učebních bloků:

Chemie

8. ročník
prvky, sloučeniny
vlastnosti látek

9. ročník
chemické látky v praxi

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Vizuálně obrazné vyjádření•
Interpretace•

 777
Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové

SMILE verze 3.2.0



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.3  Výtvarné činnosti
Učební osnovy

8. ročník

5. Hračky, loutky.
Očekávané výstupy

žák:

Prakticky ovládá techniky kresby a malby, kombinované techniky,
základy designu a  uměleckých řemesel (zpracování materiálů -
keramika, dřevo, papír, kov, textil) .
Dokáže vybrat a uplatnit prostředky pro vyjádření pocitů, nálad,
fantazie, představ a osobních zkušeností  a interpretovat je.
Analyzuje vizuálně obrazná vyjádření - objektivní, subjektivní
(prožitkové), uplatňuje životní zkušenosti na základě poznatků o
vývoji lidské civilizace.

Vizuálně obrazné vyjádření•

Posuzuje výsledky lidské činnosti z hlediska esteické a užitné
hodnoty, souvislosti obsahu a formy; vlivy vědy na tvorbu vizuálně
obrazných vyjádření (námety, materiály); umělecké směry.
Využívá  prostředky pro vyjádření pocitů, nálad, fantazie, představ
a osobních zkušeností  (výběr, tvorba, uplatnění a interpretace);
Na základě poznatků je schopen analyzovat komunikační obsah
vizuálně obrazných vyjádření, hodnotit tvorbu, vytvořit prezentace
ve veřejném prostoru a mediální prezentace.

Interpretace•

Učivo
Typy hraček, loutek, loutkové divadlo. Marioneta, maňásek.

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Psychohygiena

Kreativita

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

8. ročník
Rozvíjení smyslového vnímání

přesahy z učebních bloků:

Matematika

8. ročník
Kruh, kružnice

Chemie

9. ročník
chemické látky v praxi

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Vizuálně obrazné vyjádření•
Interpretace•
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5.7.3  Výtvarné činnosti
Učební osnovy

9. ročník

9. ročník
0+2 týdně, V

1. Sklo
Očekávané výstupy

žák:

Posuzuje výsledky lidské činnosti z hlediska esteické a užitné
hodnoty, souvislosti obsahu a formy; vlivy vědy na tvorbu vizuálně
obrazných vyjádření (námety, materiály); umělecké směry.
Využívá  prostředky pro vyjádření pocitů, nálad, fantazie, představ
a osobních zkušeností  (výběr, tvorba, uplatnění a interpretace);
Na základě poznatků je schopen analyzovat komunikační obsah
vizuálně obrazných vyjádření, hodnotit tvorbu, vytvořit prezentace
ve veřejném prostoru a mediální prezentace.

Interpretace•

Učivo
Umělecká řemesla, dekorativní využití skla. Vitráž. Mozaika. Lidové
umění - malba na sklo.

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Chemie

9. ročník
chemické látky v praxi
přírodní látky

Výtvarná výchova

Vnímání a interpretace

přesahy z učebních bloků:

Chemie

9. ročník
chemické látky v praxi

8. ročník
vlastnosti látek

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Interpretace•
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5.7.3  Výtvarné činnosti
Učební osnovy

9. ročník

2. Papír
Očekávané výstupy

žák:

Posuzuje výsledky lidské činnosti z hlediska esteické a užitné
hodnoty, souvislosti obsahu a formy; vlivy vědy na tvorbu vizuálně
obrazných vyjádření (námety, materiály); umělecké směry.
Využívá  prostředky pro vyjádření pocitů, nálad, fantazie, představ
a osobních zkušeností  (výběr, tvorba, uplatnění a interpretace);
Na základě poznatků je schopen analyzovat komunikační obsah
vizuálně obrazných vyjádření, hodnotit tvorbu, vytvořit prezentace
ve veřejném prostoru a mediální prezentace.

Interpretace•

Učivo
Ekologická recyklovatelná surovina, využití papíru.
Kašírovaná papírová plastika.

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Chemie

9. ročník
přírodní látky

Výtvarná výchova

Vyjadřovací prostředky
Vnímání a interpretace

přesahy z učebních bloků:

Chemie

9. ročník
chemické látky v praxi

8. ročník
vlastnosti látek

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Interpretace•

3. Textil
Očekávané výstupy

žák:

Posuzuje výsledky lidské činnosti z hlediska esteické a užitné
hodnoty, souvislosti obsahu a formy; vlivy vědy na tvorbu vizuálně
obrazných vyjádření (námety, materiály); umělecké směry.
Využívá  prostředky pro vyjádření pocitů, nálad, fantazie, představ
a osobních zkušeností  (výběr, tvorba, uplatnění a interpretace);
Na základě poznatků je schopen analyzovat komunikační obsah
vizuálně obrazných vyjádření, hodnotit tvorbu, vytvořit prezentace
ve veřejném prostoru a mediální prezentace.

Interpretace•

Učivo
Kultura bydlení, estetika a ekologie.Design.
Batika (vyvazovaná, vosková, šitá)
Textilní koláž.

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

9. ročník
Vyjadřovací prostředky
Vnímání a interpretace

přesahy z učebních bloků:

Chemie

9. ročník
chemické látky v praxi

8. ročník
vlastnosti látek
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5.7.3  Výtvarné činnosti
Učební osnovy

9. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Interpretace•

4. Keramika
Očekávané výstupy

žák:

Posuzuje výsledky lidské činnosti z hlediska esteické a užitné
hodnoty, souvislosti obsahu a formy; vlivy vědy na tvorbu vizuálně
obrazných vyjádření (námety, materiály); umělecké směry.
Využívá  prostředky pro vyjádření pocitů, nálad, fantazie, představ
a osobních zkušeností  (výběr, tvorba, uplatnění a interpretace);
Na základě poznatků je schopen analyzovat komunikační obsah
vizuálně obrazných vyjádření, hodnotit tvorbu, vytvořit prezentace
ve veřejném prostoru a mediální prezentace.

Interpretace•

Učivo
Hrnčířství jako řemeslo, vývoj.
Dekorativní keramika plošná, prostorová.

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

Základní podmínky života

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Chemie

9. ročník
chemické látky v praxi

Výtvarná výchova

Vyjadřovací prostředky
Vnímání a interpretace

přesahy z učebních bloků:

Chemie

9. ročník
chemické látky v praxi

8. ročník
vlastnosti látek

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Interpretace•
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5.8  Člověk a zdraví
Učební osnovy

9. ročník

5. Loutky, divadlo
Očekávané výstupy

žák:

Posuzuje výsledky lidské činnosti z hlediska esteické a užitné
hodnoty, souvislosti obsahu a formy; vlivy vědy na tvorbu vizuálně
obrazných vyjádření (námety, materiály); umělecké směry.
Využívá  prostředky pro vyjádření pocitů, nálad, fantazie, představ
a osobních zkušeností  (výběr, tvorba, uplatnění a interpretace);
Na základě poznatků je schopen analyzovat komunikační obsah
vizuálně obrazných vyjádření, hodnotit tvorbu, vytvořit prezentace
ve veřejném prostoru a mediální prezentace.

Interpretace•

Učivo
Typy hraček, loutek, loutkové divadlo. Marioneta, maňásek. kulisy,
scéna.

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Psychohygiena

Kreativita

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

9. ročník
Literární výchova
Komunikační a slohová výchova

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Interpretace•

Charakteristika oblasti
Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno

mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví, kvalita mezilidských vztahů, kvalita životního

prostředí, bezpečí člověka atd. Protože je zdraví důležitým předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro

optimální pracovní výkonnost, stává se poznávání a praktické ovlivňování podpory a ochrany zdraví jednou z

priorit základního vzdělávání.

Vzdělávací oblast člověk a zdraví přináší základní podněty pro pozitivní ovlivňování zdraví (poznatky, činnosti,

způsoby chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a aplikovat ve svém životě. Vzdělávání v této

vzdělávací oblasti směřuje především k tomu, aby žáci poznávali sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili

hodnotu zdraví, způsob jeho ochrany i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci

se seznamují s různými riziky, která ohrožují zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a

způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, a získávali potřebnou míru

odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Jde tedy z velké částí o poznávání zásadních životních hodnot

(pozn. Je vhodné usilovat o to, aby předkládané názory nebyly v příkrém rozporu s názory zákonných zástupců

5.8  Člověk a zdraví
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5.8  Člověk a zdraví
Učební osnovy

žáků), o postupné utváření postojů k nim a o aktivní jednání v souladu s nimi. Naplnění těchto záměrů je v

základním vzdělávání nutné postavit na účinné motivaci a na činnostech a situacích posilujících zájem žáků o

problematiku

zdraví.

Při realizaci této vzdělávací oblasti je třeba klást důraz především na praktické dovednosti a jejich aplikace v

modelových situacích i v každodenním životě školy. Proto je velmi důležité, aby celý život školy byl ve shodě s

tím, co se žáci o zdraví učí a co z pohledu zdraví potřebují. Zpočátku musí být vzdělávání silně ovlivněno

kladným osobním příkladem učitele, jeho všestrannou pomocí a celkovou příznivou atmosférou ve škole. Později

přistupuje důraz i na větší samostatnost a odpovědnost žáků v jednání, rozhodování a činnostech souvisejících se

zdravím. Takto chápané vzdělávání je základem pro vytváření aktivních přístupů žáků k rozvoji i ochraně zdraví.

Vzdělávací oblast člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích oborech

Výchova ke zdraví a Tělesná výchova, do níž je zahrnuta i zdravotní tělesná výchova. Vzdělávací obsah oblasti

člověk a zdraví prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, které jej obohacují nebo využívají (aplikují), a do

života školy.

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení všech jeho

složek (sociální, psychické a fyzické) a učí je být za ně odpovědný. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na

obsah vzdělávací oblasti člověk a jeho svět a prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí. Žáci si osvojují zásady

zdravého životního stylu a sjou vedeni k jejich uplatňování ve svém životě i k osvojování účelného chování při

ohrožení v každodenních rizikových situacích i při mimořádných událostech. Vzhledem k individuálnímu i

sociálnímu rozměru zdraví vzdělávací obor Výchova ke zdraví obsahuje výchovu k mezilidským vztahům a je

velmi úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova. Žásci si rozšiřují a prohlubují

poznatky o sobě i vztazích mezi lidmi, partnerských vztazích, manželství a rodině, škole a společenství

vrstevníků.

Vzdělávací obor Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje

na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků

konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu.

Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž

smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti

pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro

regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života. Předpokladem pro osvojování

pohybových dovedností je v základním vzdělávání žákův prožitek z pohybu a z komunikace při pohybu, dobře

zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje. V tělesné výchově je velmi důležité motivační

hodnocení žáků, které vychází ze somatotypu žáka a je postaveno na posuzování osobních výkonů každého

jednotlivce a jejich zlepšování - bez paušálního porovnávání žáků podle výkonových norem (tabulky, grafy aj.).

které neberou v úvahu růstové a genetické předpoklady a aktuální zdravostní stav žáků.

Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, které předpokládá

diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků. Neméně důležité je odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich

korekce v běžných i specifických formách pohybového učení -

v povinné tělesné výchově, případně ve zdravotní tělesné výchově. Proto se nedílnou součástí tělesné výchovy

stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, která jsou podle potřeby preventivně využívána v hodinách

tělesné výchovy pro všechny žáky nebo jsou zadávána žákům se zdravotním oslabením místo činností, které jsou

kontraindikací jejich oslabení.

Škola má současně povinnost nabízet veškerý obsah Zdravotní tělesné výchovy žákům III. (příp. II.) zdravotní

skupiny v samostatných vyučovacích hodinách (jako adekvátní náhradu povinné tělesné výchovy nebo jako

rozšíření pohybové nabídky v dalším vyučovacím předmětu dotovaném z disponibilní časové dotace). Tato

nabídka vychází ze situace v moderní společnosti, která v mnohém život usnadňuje, ale paradoxně tím vyvolává

už v dětském věku četná zdravotní oslabení, která je nutné napravovat a korigovat (z nedostatku intenzivního a

vhodně zaměřeného pohybu z dlouhodobého setrvávání ve statických polohách, z nadměrného příjmu potravy v

nevhodné skladbě,

z nekvalitního ovzduší, z četných stresových situací, nepříznivých sociálních vztahů atd.). Základní vzdělávání

tak reaguje na poznatky lékařů, že zdravotních oslabení v celé populaci přibývá a zdravotně oslabené dítě

potřebuje větší množství spontánních i cíleně zaměřených pohybových

aktivit než dítě zdravé. Účast ve zdravotní tělesné výchově vede žáky k poznání charakteru jejich zdravotního

oslabení i míry a rozsahu omezení některých činností. Současně předkládá konkrétní způsoby ovlivňování

zdravotních oslabení (speciální cvičení, všestranně zaměřené pohybové činnosti, relaxační techniky, plavání atd.)

a jejich zařazování do denního režimu žáků.
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5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky

k:

    •  poznávání zdraví jako důležité hodnoty v kontextu dalších životních hodnot

    •  pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání radostných prožitků

z činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů

    •  poznávání člověka jako jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu vlastního jednání a

rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí

    •  získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co zdraví

ohrožuje a poškozuje

    •  využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, k upevňování

způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v každé životní situaci i k poznávání a

využívání míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví

    •  propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými mezilidskými vztahy se základními

etickými a morálními postoji, s volním úsilím atd.

    •  chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu

výběru profesní dráhy, partnerů, společenských činností atd.

    •  ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných událostech a k využívání

osvojených postupů spojených s řešením jednotlivých mimořádných událostí

    •  aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve

škole i v obci

5.8.1  Tělesná výchova

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

2 2 2 2 2

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

1+1 2 2 2

Charakteristika předmětu
Úkolem předmětu je seznámit žáky s pohybovými dovednostmi a rozvíjet jejich pohybové schopnosti. Vysvětlit

jim důležitost pohybu pro zdraví v době,kdy je aktivní pohyb čím dál tim více vzácnější. Naučit je základům

různých sportů,které mohou později využít jako relaxaci a aktivní odpočinek. Tělesná výchova má dotaci dvou

hodin od první do deváté třídy. Na druhém stupni úzce souvisí s volitelným předmětem pohybové a sportovní

hry.

Ve druhém až čtvrtém ročníku žáci absolvují plavecký kurz v rozsahu 40 hodin. Tento kurz je realizován

plaveckou školou v Dobrušce a řídí se učebním plánem plavecké školy.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Kompetence k učení:

Naučit žáky základům tělocvičného názvosloví a sportovní terminologie

Ukázat žákům oblast sportu,která jim muže umožnit intenzivní prožitky

Kompetence k řešení problémů

Vybrat si pohybové dovednosti a sporty,které jim vyhovují a v nich se zdokonalovat

Kompetence komunikativní

Vytvořit si vlastní názor na sport a pohyb a umět o něm komunikovat s ostatními
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5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

Kompetence sociální a personální

Ukázat dětem potřebu spolupráce ve sportovním týmu,důležitost úkolů,které v týmu plní

Budovat jejich sebedůvěru

Kompetence občanské

Seznámit žáky s tradicí sportů,ve kterých dosahuje naše republika dobrých výsledků

Budovat u dětí kladný vztah k pohybu

Vést žáky k tomu,aby se aktivně zapojovali do sportovních aktivit

Kompetence pracovní

Vysvětlit žákům dodržování pravidel

Seznámit žáky s nutností ochrany zdraví svého i ostatních

Vést žáky k dodržování pravidel fair play ve sportu i mimo něj

Vysvětlit potřebu pohybových aktivit pro člověka

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

Tématické okruhy

Průřezová témata pokrývaná předmětem

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí

Tématické okruhy

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

Tématické okruhy

Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

Tématické okruhy
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5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

Multikulturalita

Princip sociálního smíru a solidarity

1. ročník
2 týdně, P

1. Hygiena a bezpečnost
Očekávané výstupy

žák:

reaguje na základní pokyny a povely
Povely•

spojuje každodenní pohybvou činnost se zdravím a využívá
nabízené příležitosti

MINIMÁLNÍ:
 projevuje kladný postoj k motorickému učení a pohybovým
aktivitám
 zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou činnost
 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti
 dodržuje základní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech
a má osvojeny základní hygienické návyky při pohybových
aktivitách

Pohybová činnost•

spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech
Týmová spolupráce•

zvládá v souladu s ind. Předpoklady jednoduchá cvičení s hudbou,
nebo rytmickým doprovodem, osvojuje si základní taneční chůzi

Rytmická cvičení•

skáče snožmo z trampolíny, zvládá jednoduché činnosti na
žebřinách, žiněnkách, lavičkách, šplhadlech, rozložené švédské
bedně

Cvičení na nářadí•

skáče snožmo z trampolíny, zvládá jednoduché činnosti na
žebřinách, žiněnkách, lavičkách, šplhadlech, rozložené švédské
bedně

Úpoly•

háže a chytá míč, spolupracuje v týmu, zvládá činnosti ve skupině
Míčové hry•

hází míčkem na cíl a do dálky, skáče z místa a do dálky, startuje z
různých poloh

Atletika•

Učivo
Bezpečnost a hygiena při pohybových činnostech a v šatnách

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Kooperace a kompetice

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Prvouka

1. ročník
zásady bezpečného chování
lidské tělo
lidé kolem nás
domov
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5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

1. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Povely•
Pohybová činnost•
Týmová spolupráce•
Rytmická cvičení•
Cvičení na nářadí•
Úpoly•
Míčové hry•
Atletika•
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5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

1. ročník

2. Organizace
Očekávané výstupy

žák:

uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti ve známých
prostorách školy

Hygiena a bezpečnost•

reaguje na základní pokyny a povely
Povely•

spojuje každodenní pohybvou činnost se zdravím a využívá
nabízené příležitosti

MINIMÁLNÍ:
 projevuje kladný postoj k motorickému učení a pohybovým
aktivitám
 zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou činnost
 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti
 dodržuje základní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech
a má osvojeny základní hygienické návyky při pohybových
aktivitách

Pohybová činnost•

spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech
Týmová spolupráce•

zvládá v souladu s ind. Předpoklady jednoduchá cvičení s hudbou,
nebo rytmickým doprovodem, osvojuje si základní taneční chůzi

Rytmická cvičení•

skáče snožmo z trampolíny, zvládá jednoduché činnosti na
žebřinách, žiněnkách, lavičkách, šplhadlech, rozložené švédské
bedně

Cvičení na nářadí•

skáče snožmo z trampolíny, zvládá jednoduché činnosti na
žebřinách, žiněnkách, lavičkách, šplhadlech, rozložené švédské
bedně

Úpoly•

háže a chytá míč, spolupracuje v týmu, zvládá činnosti ve skupině
Míčové hry•

hází míčkem na cíl a do dálky, skáče z místa a do dálky, startuje z
různých poloh

Atletika•

Učivo
Organizace cvičebního prostoru

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

Kreativita

Komunikace

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Prvouka

1. ročník
zásady bezpečného chování
orientace v čase

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

1. ročník

Kritéria hodnocení
Hygiena a bezpečnost•
Povely•
Pohybová činnost•
Týmová spolupráce•
Rytmická cvičení•
Cvičení na nářadí•
Úpoly•
Míčové hry•
Atletika•

3. Příprava na cvičení
Očekávané výstupy

žák:

uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti ve známých
prostorách školy

Hygiena a bezpečnost•

reaguje na základní pokyny a povely
Povely•

spojuje každodenní pohybvou činnost se zdravím a využívá
nabízené příležitosti

MINIMÁLNÍ:
 projevuje kladný postoj k motorickému učení a pohybovým
aktivitám
 zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou činnost
 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti
 dodržuje základní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech
a má osvojeny základní hygienické návyky při pohybových
aktivitách

Pohybová činnost•

spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech
Týmová spolupráce•

zvládá v souladu s ind. Předpoklady jednoduchá cvičení s hudbou,
nebo rytmickým doprovodem, osvojuje si základní taneční chůzi

Rytmická cvičení•

skáče snožmo z trampolíny, zvládá jednoduché činnosti na
žebřinách, žiněnkách, lavičkách, šplhadlech, rozložené švédské
bedně

Cvičení na nářadí•

skáče snožmo z trampolíny, zvládá jednoduché činnosti na
žebřinách, žiněnkách, lavičkách, šplhadlech, rozložené švédské
bedně

Úpoly•

háže a chytá míč, spolupracuje v týmu, zvládá činnosti ve skupině
Míčové hry•

hází míčkem na cíl a do dálky, skáče z místa a do dálky, startuje z
různých poloh

Atletika•

Učivo
Příprava organismu před pohybovou činností, uklidnění po zátěži,
protahovací cvičení
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5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

1. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Kooperace a kompetice

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Prvouka

1. ročník
lidské tělo

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Hygiena a bezpečnost•
Povely•
Pohybová činnost•
Týmová spolupráce•
Rytmická cvičení•
Cvičení na nářadí•
Úpoly•
Míčové hry•
Atletika•

4. Pohybové hry
Očekávané výstupy

žák:

reaguje na základní pokyny a povely
Povely•

spojuje každodenní pohybvou činnost se zdravím a využívá
nabízené příležitosti

MINIMÁLNÍ:
 projevuje kladný postoj k motorickému učení a pohybovým
aktivitám
 zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou činnost
 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti
 dodržuje základní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech
a má osvojeny základní hygienické návyky při pohybových
aktivitách

Pohybová činnost•

spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech
Týmová spolupráce•

háže a chytá míč, spolupracuje v týmu, zvládá činnosti ve skupině
Míčové hry•

Učivo
Pohybové hry s různým zaměřením - "Pešek"
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

1. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

Kreativita

Komunikace

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Prvouka

1. ročník
zásady bezpečného chování
lidské tělo
roční období

Hudební výchova

pohybová výchova

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Povely•
Pohybová činnost•
Týmová spolupráce•
Míčové hry•

5. Rytmická cvičení
Očekávané výstupy Učivo

Rytmické a kondiční formy cvičení - základy estetického pohybu

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Kooperace a kompetice

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Prvouka

1. ročník
lidské tělo

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení

6. Gymnastika
Očekávané výstupy Učivo

Základy gymnastiky - průpravná cvičení, cvičení s náčiním a na
nářadí
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

1. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

Kreativita

Komunikace

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení

7. Průpravná cvičení
Očekávané výstupy Učivo

Průpravná cvičení-úpolové činnosti

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Kooperace a kompetice

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Prvouka

1. ročník
lidské tělo

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení

8. Sportovní hry
Očekávané výstupy Učivo

Základy sportovních her - fair play, pravidla jednoduchých soutěží
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

1. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

Kreativita

Komunikace

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Prvouka

1. ročník
zásady bezpečného chování

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení

9. Atletika
Očekávané výstupy Učivo

Základy atletiky
Skok do dálky, z místa, s rozběhem
Hod míčkem na cíl, do dálky
Polovysoký, nízký start
Sprint 50m

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Kooperace a kompetice

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Matematika

1. ročník
porovnávání čísel

Prvouka

zásady bezpečného chování

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení

Soutěže

Aktivity, pomůcky, soutěže

míčové hry, atletikaOlympijské dny•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

2. ročník

2. ročník
2 týdně, P

1. základy gymnastiky
Očekávané výstupy

žák:

provádí jednoduché pohybové činnosti v souladu s individ.
předpoklady

MINIMÁLNÍ:
zvládá základní způsoby lokomoce a prostorovou orientaci podle
individuálních předpokladů

jednoduché pohybové činnosti•

Učivo
Základy gymnastiky a průpravná cvičení - akrobacie, přeskoky,
hrazda, kladinka, lavičky

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
jednoduché pohybové činnosti•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

2. ročník

2. základy akrobacie
Očekávané výstupy

žák:

provádí jednoduché pohybové činnosti v souladu s individ.
předpoklady

MINIMÁLNÍ:
zvládá základní způsoby lokomoce a prostorovou orientaci podle
individuálních předpokladů

jednoduché pohybové činnosti•

zvládá průpravné cviky ke kotoulu vpřed a vzad
průpravné cviky ke kotoulu•

skáče odrazem snožmo z trampolínky, vyskočí na švédskou
bednu do vporu dřepmo

trampolína, švédská bedna•

Učivo
akrobacie

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Prvouka

2. ročník
bezpečné chování

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
jednoduché pohybové činnosti•
průpravné cviky ke kotoulu•
trampolína, švédská bedna•

3. trampolína, švédská bedna
Očekávané výstupy

žák:

provádí jednoduché pohybové činnosti v souladu s individ.
předpoklady

MINIMÁLNÍ:
zvládá základní způsoby lokomoce a prostorovou orientaci podle
individuálních předpokladů

jednoduché pohybové činnosti•

skáče odrazem snožmo z trampolínky, vyskočí na švédskou
bednu do vporu dřepmo

trampolína, švédská bedna•

Učivo
přeskoky
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

2. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
jednoduché pohybové činnosti•
trampolína, švédská bedna•

4. hrazda
Očekávané výstupy

žák:

ručkuje ve visu
hrazda•

Učivo
ručkování

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
hrazda•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

2. ročník

5. kladinka
Očekávané výstupy

žák:

chodí s dopomocí
kladinka•

přechází, udržuje rovnováhu, přeskoky, chůze po šikmé ploše
cvičení na lavičkách•

Učivo
kladinka-chůze

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
kladinka•
cvičení na lavičkách•

6. lavičky
Očekávané výstupy

žák:

chodí s dopomocí
kladinka•

přechází, udržuje rovnováhu, přeskoky, chůze po šikmé ploše
cvičení na lavičkách•

Učivo
lavičky-chůze,přeskoky,rovnováha

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

2. ročník

Kritéria hodnocení
kladinka•
cvičení na lavičkách•

7. rytmická a kondiční cvičení
Očekávané výstupy

žák:

provádí jednoduché pohybové činnosti v souladu s individ.
předpoklady

MINIMÁLNÍ:
zvládá základní způsoby lokomoce a prostorovou orientaci podle
individuálních předpokladů

jednoduché pohybové činnosti•

reaguje na základní pokyny, zvládá činnosti jednotlivce i ve
skupině

činnosti jednotlivce, ve skupině•

Učivo
Rytmické a kondiční formy cvičení - chůze, běh, poskoky, obraty,
pohyby různých částí těla, rytmizovaný pohyb, nápodoba pohybem,
taneční chůze

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
jednoduché pohybové činnosti•
činnosti jednotlivce, ve skupině•

8. atletika
Očekávané výstupy

žák:

zvládá v souladu s individ. Předpoklady
základy atletiky•

uběhne 20 a 60 m na dráze a 10 min v terénu, startuje z nízkého a
polovysokého startu

běh•

skáče z místa odrazem, skáče do dálky s rozběhem, spojí rozběh
s odrazem

skok do dálky•

Učivo
Základy atletiky - běh, skok, hod
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

2. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Matematika

2. ročník
sčítání a odčítání do 20

Prvouka

bezpečné chování
orientace v čase

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
základy atletiky•
běh•
skok do dálky•

9. běh
Očekávané výstupy

žák:

zvládá v souladu s individ. Předpoklady
základy atletiky•

uběhne 20 a 60 m na dráze a 10 min v terénu, startuje z nízkého a
polovysokého startu

běh•

Učivo
běh-20m,60m,vytrvalost

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
základy atletiky•
běh•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

2. ročník

10. skok do dálky
Očekávané výstupy

žák:

uběhne 20 a 60 m na dráze a 10 min v terénu, startuje z nízkého a
polovysokého startu

běh•

skáče z místa odrazem, skáče do dálky s rozběhem, spojí rozběh
s odrazem

skok do dálky•

Učivo
skok z místa, s rozběhem

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
běh•
skok do dálky•

11. hod
Očekávané výstupy

žák:

provádí jednoduché pohybové činnosti v souladu s individ.
předpoklady

MINIMÁLNÍ:
zvládá základní způsoby lokomoce a prostorovou orientaci podle
individuálních předpokladů

jednoduché pohybové činnosti•

háže s míčkem odpovídající velikosti a hmotnosti z místa do dálky
a na cíl

hod míčem•

Učivo
hod do dálky, na cíl

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

2. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
jednoduché pohybové činnosti•
hod míčem•

12. pohybové hry
Očekávané výstupy

žák:

zvládá činnosti jednotlivce i ve skupině v souladu se svými individ.
Předpoklady, spolupracuje s ostatními

pohybové hry•

Učivo
Pohybové hry - osvojování lokomoce, manipulace s náčiním,
soutěže v družstvech

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Prvouka

2. ročník
bezpečné chování
mezilidské vztahy

Hudební výchova

pohybová výchova
rytmické doprovody

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
pohybové hry•

13. plavání
Očekávané výstupy

žák:

adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu plavání, zvládá v
souladu s individuálními předpoklady základní plavecké
dovednosti a vybranou plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a
bezpečnosti, zvládne základní plaveckou výuku

plavání•

Učivo
hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, základní plavecké
dovednosti, jedna plavecká technika, prvky sebezáchrany
a bezpečnosti

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mezilidské vztahy

Komunikace

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Prvouka

2. ročník
bezpečné chování
mezilidské vztahy
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

2. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
plavání•

Soutěže

Aktivity, pomůcky, soutěže

míčové hry, atletikaOlympijské dny•

3. ročník
2 týdně, P

1. význam pohybu
Očekávané výstupy

žák:

spojuje pravidelnou každod. pohyb. čin. se zdravím, reaguje na
smluvené povely a signály, uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti

zásady hygieny a bezpečnosti•

zvládá v souladu s individ. předpoklady jednoduché pohybové
činnosti jednotlivce, usiluje o jejich zlepšení

jednoduché pohybové činnosti jednotlivce•

Učivo
Význam pohybu pro zdraví, bezpečnost při pohybových činnostech,
zdravotně zaměřené činnosti - správné držení těla, komunikace

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Prvouka

3. ročník
člověk a jeho zdraví
rozmanitosti přírody
krajina

Hudební výchova

pohybová výchova

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

3. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
zásady hygieny a bezpečnosti•
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce•

2. druhy jednoduchým pohybových činností jednotlivce
Očekávané výstupy

žák:

zvládá v souladu s individ. předpoklady jednoduché pohybové
činnosti jednotlivce, usiluje o jejich zlepšení

jednoduché pohybové činnosti jednotlivce•

Učivo
Průpravná, kompenzační, koordinační, posilovací a relaxační cvičení

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce•

3. akrobacie
Očekávané výstupy

žák:

zvládá kotoul vpřed, vzad, zvládá průpravné cviky ke stoji na rukou
základy akrobacie•

Učivo
akrobacie-kotoul vpřed, vzad, průpravné cviky ke stoji na rukou

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

3. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
základy akrobacie•

4. cvičení s náčiním a na nářadí
Očekávané výstupy

žák:

šplhá na tyči s přírazem, zvládá průprav. cvičení pro odraz z
můstku, přeskočí přes kozu, zvládá jednoduché cviky na kruzích,
udrží rovnováhu na hrazdě

cvičení s náčiním a na nářadí•

Učivo
Cvičení s náčiním a na nářadí - můstek, koza, kruhy, hrazda,
žebřiny, šplhadla a švihadlo

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
cvičení s náčiním a na nářadí•

5. základy sportovních her
Očekávané výstupy

žák:

spojuje pohybovou čin. se zrdravím, využívá nabízené příležitosti,
uplatňuje zásady bezpečnosti v známých prostorách školy

pohybové hry v různém prostředí•

Učivo
Základy sportovních her - manipulace s míčem, sporupráce při hře,
utkání v minisportech

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Prvouka

3. ročník
rozmanitosti přírody

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

3. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
pohybové hry v různém prostředí•

6. rytmická a kondiční cvičení
Očekávané výstupy

žák:

zvládá v souladu s individ. předpoklady jednoduché pohybové
činnosti jednotlivce, usiluje o jejich zlepšení

jednoduché pohybové činnosti jednotlivce•

zvládá jednoduché tanečky dle individ. předpokladů, zvládá
polkový krok

jednoduché taneční kroky•

Učivo
Rytmická a kondiční cvičení s hudbou, základy estetického pohybu

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce•
jednoduché taneční kroky•

7. plavání
Očekávané výstupy

žák:

uplatňuje zásady hygieny, adaptuje se ve vodním prostředí, ovládá
zákl. plavecké dovednosti

základní plavecké dovednosti•

adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu plavání, zvládá v
souladu s individuálními předpoklady základní plavecké
dovednosti a vybranou plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a
bezpečnosti, zvládne základní plaveckou výuku

plavání•

Učivo
hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, základní plavecké
dovednosti, jedna plavecká technika, prvky sebezáchrany
a bezpečnosti
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

3. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Prvouka

3. ročník
člověk a jeho zdraví
rozmanitosti přírody
lidé kolem nás

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
základní plavecké dovednosti•
plavání•

8. atletika
Očekávané výstupy

žák:

startuje z různých poloh, běží na 60, proběhne překážkovou dráhu
v přírodě, háže do dálky a na cíl, skáče do dálky s rozběhem

běh, skok, hod•

Učivo
Atletika - běh, skok, hod

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
běh, skok, hod•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

3. ročník

9. pohybové hry s různým zaměřením
Očekávané výstupy

žák:

přihrává jednoruč, obouruč, chytá míč, zvládá průpravné cviky k
driblinku, střílí na koš, spolupracuje při týmových činnostech a
soutěžích

průpravné cviky k míčovým hrám•

spojuje pohybovou čin. se zrdravím, využívá nabízené příležitosti,
uplatňuje zásady bezpečnosti v známých prostorách školy

pohybové hry v různém prostředí•

Učivo
Pohybové hry s různým zaměřením - netradiční pohybová tvořivost,
aktivity v přírodě

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Prvouka

3. ročník
rozmanitosti přírody

Hudební výchova

pohybová výchova

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
průpravné cviky k míčovým hrám•
pohybové hry v různém prostředí•

Soutěže

Aktivity, pomůcky, soutěže

míčové hry, atletikaOlympijské dny•

4. ročník
2 týdně, P
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

4. ročník

1. pohybové hry
Očekávané výstupy

žák:

podílí se na realizaci pravidelného pohyb. režimu, vytváří varianty
osvojených pohyb. her

MINIMÁLNÍ
chápe význam tělesné zdatnosti pro zdraví a snaží se začleňovat
pohyb do denního režimu

pravidelný pohybový režím•

jedná v duchu fair - play, dodržuje pravidla her, pozná a označí
zjevné přestupky proti pravidlům, respektuje opačné pohlaví

MINIMÁLNÍ
dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair play

dodržování pravidel při sportovních hrách•

Učivo
Pohybové hry - průpravná cvičení, soutěže družstev

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Kooperace a kompetice

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

4. ročník
jednoduché tance

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
pravidelný pohybový režím•
dodržování pravidel při sportovních hrách•

2. základy gymnastiky
Očekávané výstupy

žák:

zvládá v souladu s individ. předoklady osvojené pohyb.
dovednosti, zařazuje korektivní cvičení v souvislosti s
jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením

individuální pohybové dovednosti v gymnastice•

Učivo
Základy gymnastiky - průpravná cvičení, koordinace pohybů,
akrobatické kombinace, přeskok bedny, kozy, cvičení na hrazdě
a kladince

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

Kreativita

Komunikace

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

4. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
individuální pohybové dovednosti v gymnastice•

3. rytmické a kondiční formy
Očekávané výstupy

žák:

Reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti,
projevuje vůli po zlepšení

MINIMÁLNÍ
reaguje na pokyny k provádění vlastní pohybové činnosti

reakce na pokyny v rytmických cvičeních•

Učivo
Rytmické a kondiční formy - cvičení s hudbou nebo rytmickým
doprovodem, základy estetického pohybu (2/4 a 3/4 takt)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Kooperace a kompetice

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

4. ročník
jednoduché tance

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
reakce na pokyny v rytmických cvičeních•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

4. ročník

4. sportovní hry
Očekávané výstupy

žák:

jedná v duchu fair - play, dodržuje pravidla her, pozná a označí
zjevné přestupky proti pravidlům, respektuje opačné pohlaví

MINIMÁLNÍ
dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair play

dodržování pravidel při sportovních hrách•

uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování, reaguje na
pokyny

MINIMÁLNÍ
zvládá podle pokynu základní přípravu organismu před pohybovou
činností i uklidnění organismu po ukončení činnosti a umí využívat
cviky na odstranění únavy
uplatňuje hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění
zdravotně vhodné a bezpečné pohybové činnosti
upozorní samostatně na činnosti

pravidla hygieny a bezpečnosti•

orientuje se v informačních zdrojích, samostatně získá potřebné
informace pro pohyb v přírodě

pohyb v přírodě•

Učivo
Sportovní hry - přihrávky, pohyb s míčem a bez míče, pravidla
vybíjené, minikopané …..

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

Kreativita

Komunikace

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
dodržování pravidel při sportovních hrách•
pravidla hygieny a bezpečnosti•
pohyb v přírodě•
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

4. ročník

5. plavání
Očekávané výstupy

žák:

uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování, reaguje na
pokyny

MINIMÁLNÍ
zvládá podle pokynu základní přípravu organismu před pohybovou
činností i uklidnění organismu po ukončení činnosti a umí využívat
cviky na odstranění únavy
uplatňuje hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění
zdravotně vhodné a bezpečné pohybové činnosti
upozorní samostatně na činnosti

pravidla hygieny a bezpečnosti•

orientuje se v informačních zdrojích, samostatně získá potřebné
informace pro pohyb v přírodě

pohyb v přírodě•

adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu plavání, zvládá v
souladu s individuálními předpoklady základní plavecké
dovednosti a vybranou plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a
bezpečnosti, zvládne základní plaveckou výuku

plavání•

Učivo
hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, základní plavecké
dovednosti, jedna plavecká technika, prvky sebezáchrany
a bezpečnosti

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Kooperace a kompetice

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Vlastivěda

4. ročník
cestovní ruch

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
pravidla hygieny a bezpečnosti•
pohyb v přírodě•
plavání•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

4. ročník

6. základy atletiky
Očekávané výstupy

žák:

jedná v duchu fair - play, dodržuje pravidla her, pozná a označí
zjevné přestupky proti pravidlům, respektuje opačné pohlaví

MINIMÁLNÍ
dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair play

dodržování pravidel při sportovních hrách•

změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími
výsledky

základy atetiky•

Učivo
Základy atletiky - rychlý běh 60 m, vytrvalostní běh 15 min, nízký
start, hod míčkem z rozběhu, skok daleký

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

Kreativita

Komunikace

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
dodržování pravidel při sportovních hrách•
základy atetiky•

7. turistika
Očekávané výstupy

žák:

orientuje se v informačních zdrojích, samostatně získá potřebné
informace pro pohyb v přírodě

pohyb v přírodě•

Učivo
Turistika a pohyb v přírodě - chůze v terénu, ochrana přírody

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Kooperace a kompetice

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Vlastivěda

4. ročník
cestovní ruch
regiony ČR
mapa, orientace, značky

Anglický jazyk

odkud jsi
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

4. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
pohyb v přírodě•

Soutěže

Aktivity, pomůcky, soutěže

míčové hry, atletikaOlympijské dny•

3 zápasy v míčových hráchO putovní pohár•

5. ročník
2 týdně, P

1. základy gymnastiky
Očekávané výstupy

žák:

projevuje vůli pro zlepšení své úrovně, zařazuje korektivní cvičení,
zvládá v souladu s individ. předpoklady osvojené dovednosti

MINIMÁLNÍ
zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti s
vlastním svalovým oslabením
zdokonaluje základní pohybové dovednosti podle svých
pohybových možností a schopností
zvládá základní techniku speciálních cvičení; koriguje techniku
cvičení podle obrazu v zrcadle, podle pokynů učitele

korektivní cvičení•

zvládá základy estetického pohybu, vyjádří melodii a rytmus
pohybem svého těla

MINIMÁLNÍ
zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový projev a správné držení
těla

estetický pohyb•

Učivo
Základy gymnastiky - akrobacie, přeskoky, hrazda, kladinka
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

5. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Kooperace a kompetice

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
korektivní cvičení•
estetický pohyb•

2. rytmická a kondiční cvičení
Očekávané výstupy

žák:

projevuje vůli pro zlepšení své úrovně, zařazuje korektivní cvičení,
zvládá v souladu s individ. předpoklady osvojené dovednosti

MINIMÁLNÍ
zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti s
vlastním svalovým oslabením
zdokonaluje základní pohybové dovednosti podle svých
pohybových možností a schopností
zvládá základní techniku speciálních cvičení; koriguje techniku
cvičení podle obrazu v zrcadle, podle pokynů učitele

korektivní cvičení•

zvládá základy estetického pohybu, vyjádří melodii a rytmus
pohybem svého těla

MINIMÁLNÍ
zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový projev a správné držení
těla

estetický pohyb•

podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu, uplatňuje
kondičně zaměřené činnosti, zařazuje korektivní cvičení v
souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním silovým
oslabením

MINIMÁLNÍ
zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální
vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením v optimálním
počtu opakování

význam pohybu•

Učivo
Rytmické a kondiční formy - základy estetického pohybu, taneční
krok 2/4, 3/4, krok poskočný, přísunný
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

5. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

Kreativita

Komunikace

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk

5. ročník
sport, hry

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
korektivní cvičení•
estetický pohyb•
význam pohybu•

3. úpoly
Očekávané výstupy

žák:

přetahuje se na laně v družstvu, osvojené pohybové dovednosti
uplatňuje při týmových hrách

cvičení s lanem•

dodržuje pravidla fair-play, označí zjevné přestupky proti pravidlům
a adekvátně na ně reaguje

pravidla chování při sportovních hrách•

orientuje se v informačních zdrojích, samostatně získá potřebné
informace pro pohyb v přírodě

pohyb v přírodě•

Učivo
Úpoly - přetahy a přetlaky

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Kooperace a kompetice

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

5. ročník

Kritéria hodnocení
cvičení s lanem•
pravidla chování při sportovních hrách•
pohyb v přírodě•

4. atletika
Očekávané výstupy

žák:

uběhne 60 a 100m na dráze a vydrží běžet 15 min v terénu,
zvládá nízký a polovysoký start, skáče do dálky s rozběhem, hází
míčkem s rozběhem do dálky, změří základní pohybové výkony a
porovná je s předchozími výsledky

běh, skok, hod•

Učivo
Atletika - běh, skok, hod

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

Kreativita

Komunikace

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
běh, skok, hod•

5. netradiční hry
Očekávané výstupy

žák:

vytváří varianty pohybových her, organizuje nenáročné činnosti na
úrovni třídy

varianty pohybových her•

dodržuje pravidla fair-play, označí zjevné přestupky proti pravidlům
a adekvátně na ně reaguje

pravidla chování při sportovních hrách•

Učivo
Pohybové hry - netradiční aktivity, využití netradičního náčiní

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Přírodověda

5. ročník
zdravý životní styl
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

5. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
varianty pohybových her•
pravidla chování při sportovních hrách•

6. sportovní hry
Očekávané výstupy

žák:

vytváří varianty pohybových her, organizuje nenáročné činnosti na
úrovni třídy

varianty pohybových her•

dodržuje pravidla fair-play, označí zjevné přestupky proti pravidlům
a adekvátně na ně reaguje

pravidla chování při sportovních hrách•

Učivo
Sportovní hry - spolupráce ve hře, utkání podle pravidel minisportů,
přihrávky jednoruč, obouruč, přihrávky vnitřním nártem, pohyb
s míčem

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Kooperace a kompetice

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Přírodověda

5. ročník
lidské tělo
zdravý životní styl

Anglický jazyk

sport, hry

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
varianty pohybových her•
pravidla chování při sportovních hrách•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

5. ročník

7. význam pohybu
Očekávané výstupy

žák:

podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu, uplatňuje
kondičně zaměřené činnosti, zařazuje korektivní cvičení v
souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním silovým
oslabením

MINIMÁLNÍ
zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální
vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením v optimálním
počtu opakování

význam pohybu•

orientuje se v informačních zdrojích, samostatně získá potřebné
informace pro pohyb v přírodě

pohyb v přírodě•

Učivo
Význam pohybu pro zdraví, rozvoj forem rychlosti, vytrvalosti, síly,
pohyblivosti, koordinace pohybu, zdravotně zaměřená činnost -
správné držení těl

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Kooperace a kompetice

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Přírodověda

5. ročník
lidské tělo

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
význam pohybu•
pohyb v přírodě•

8. turistika a pohyb v přírodě
Očekávané výstupy

žák:

orientuje se v informačních zdrojích, samostatně získá potřebné
informace pro pohyb v přírodě

pohyb v přírodě•

Učivo
Turistika a pohyb v přírodě - chůze v terénu, ochrana přírody
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

5. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kreativita

Poznávání lidí

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Přírodověda

5. ročník
lidské tělo
zdravý životní styl

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
pohyb v přírodě•

Soutěže

Aktivity, pomůcky, soutěže

míčové hry, atletikaOlympijské dny•

3 zápasy v míčových hráchO putovní pohár•

6. ročník
1+1 týdně, P

1. Význam pohybu
Očekávané výstupy

žák:

aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu,některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně s konkretním účelem

MINIMÁLNÍ:
- užívá osvojovanou odbornou terminologii na úrovni cvičence,
rozhodčího, diváka

Pohybový režim•

Učivo
význam pohybu pro zdraví-rekreační a výkonnostní sport
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

6. ročník

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Kreativita

Mezilidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků:

Občanská výchova

6. ročník
Zdraví

přesahy z učebních bloků:

Občanská výchova

6. ročník
Zdraví
Osobní rozvoj

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Pohybový režim•

2. Zdravotníorientace
Očekávané výstupy

žák:

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti,z nábídky zvolí vhodný
rozvojový program

Tělesná zdatnost•

uplatnuje vhodné a bezpečné chování i v meně známém prostředí
sportovišť, přírody, silničního provozu, předvídá možná nebezpečí
úrazu a přispůsobí jim svou činnost

MINIMÁLNÍ:
- vhodně reaguje na informace o znečištění ovzduší a tomu
přizpůsobuje pohybové aktivity
- uplatňuje základní zásady poskytování první pomoci a zvládá
zajištění odsunu raněného
- uplatňuje bezpečné chování v přírodě a v silničním provozu
- vyhýbá se činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního
oslabení

Bezpečnost•

Učivo
zdravotně orientovaná zdatnost,kodiční programy a manipulace se
zatížením

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Občanská výchova

6. ročník
Zdraví
Osobní rozvoj

přesahy z učebních bloků:

Občanská výchova

6. ročník
Zdraví

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

6. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Tělesná zdatnost•
Bezpečnost•

3. Prevence
Očekávané výstupy

žák:

samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve
shodě s hlavní činností-zatěžovanými svaly

MINIMÁLNÍ:
- zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
- usiluje o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a o
rozvoj pohybových dovedností základních sportovních odvětví
včetně zdokonalování základních lokomocí

Pohybová činnost•

uplatnuje vhodné a bezpečné chování i v meně známém prostředí
sportovišť, přírody, silničního provozu, předvídá možná nebezpečí
úrazu a přispůsobí jim svou činnost

MINIMÁLNÍ:
- vhodně reaguje na informace o znečištění ovzduší a tomu
přizpůsobuje pohybové aktivity
- uplatňuje základní zásady poskytování první pomoci a zvládá
zajištění odsunu raněného
- uplatňuje bezpečné chování v přírodě a v silničním provozu
- vyhýbá se činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního
oslabení

Bezpečnost•

Učivo
prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových
dysbalancích-průpravná,konpezační a jiná zdravotně zaměřená
cvičení

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Mezilidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků:

Občanská výchova

6. ročník
Zdraví
Osobní rozvoj

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Pohybová činnost•
Bezpečnost•
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

6. ročník

4. Pohybové hry
Očekávané výstupy

žák:

samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve
shodě s hlavní činností-zatěžovanými svaly

MINIMÁLNÍ:
- zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
- usiluje o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a o
rozvoj pohybových dovedností základních sportovních odvětví
včetně zdokonalování základních lokomocí

Pohybová činnost•

naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky-
čestné soupeření,pomoc handicapovaným,respekt k opačnému
pohlaví,ochranu přírody při sportu
odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou
a zdravím,upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o
znečísštění ovzduší

MINIMÁLNÍ:
- naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky -
čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému
pohlaví, ochranu přírody při sportu
- odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a
sportem

Sportovní etika•

zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře,soutěži,při
rekreačních činnostech

MINIMÁLNÍ:
- dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k
úspěchu družstva a dodržuje ji
- rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče,
rozhodčího, diváka
- sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony a vyhodnotí je

Pohybové dovednosti•

Učivo
pohybové hry-netradiční pohybové hry a aktivity gymastika-
akrobacie,přeskoky,cvičení s náčiním a na nařadí estetická kondiční
a rytmická gymnastika s hudbou.Úpoly-základy sebeobrany.Atletika-
běh na dráze i v terénu skok do dálky do výšky hod míčkem
a granátem vytrvalostní běh.Sportovní hry-vybíjená přehazovaná
kopaná odbijená košíková florbal aj.Turistika a pobyt v přírodě
bezbečnost silničního provozu chůze v terenu turistické akce výlety
plavání plavecký výcvik lyžování snowboardink bruslení lyžařký
výcvikoví zájezd další i netradiční pohybové činnosti

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Rozvoj schopností poznávání

Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Občanská výchova

6. ročník
Zdraví
Osobní rozvoj

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk

6. ročník
sporty

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

6. ročník

Kritéria hodnocení
Pohybová činnost•
Sportovní etika•
Pohybové dovednosti•

5. Komunikace
Očekávané výstupy

žák:

užívá osvojené názvosloví na úrovni sportovce, rozhodčího,
diváka, čtenáře tisku, uživatele internetu; naplňuje ve školních
podmínkách základní olympijské myšlenky-čestné
soupeření,pomoc handicapovaným,respekt k opačnému
pohlaví,ochranu přírody při sportu

Komunikace•

dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu
družstva a dodržuje ji
rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role
hráče,rozhodčího,diváka,organizátora
sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony,eviduje je a
vyhodnotí
zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody,
turistické akce na úrovni školy, spolurozhoduje pořádané hry a
soutěže
zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a
podílí se na jejich prezentaci

Organizace•

Učivo
užívá osvojované nazosloví na úrovni cvičence,
rozhodčího,diváka,čtenáře novin a časopisů,uživatele internetu
naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky-
čestné soupeření,pomoc handicapovaným,respekt k opačnému
pohlaví,ochranu přírody při sportu

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

6. ročník
Sloh, komunikace

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk

6. ročník
konverzační dovednosti

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Komunikace•
Organizace•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

6. ročník

6. Organizace
Očekávané výstupy

žák:

užívá osvojené názvosloví na úrovni sportovce, rozhodčího,
diváka, čtenáře tisku, uživatele internetu; naplňuje ve školních
podmínkách základní olympijské myšlenky-čestné
soupeření,pomoc handicapovaným,respekt k opačnému
pohlaví,ochranu přírody při sportu

Komunikace•

dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu
družstva a dodržuje ji
rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role
hráče,rozhodčího,diváka,organizátora
sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony,eviduje je a
vyhodnotí
zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody,
turistické akce na úrovni školy, spolurozhoduje pořádané hry a
soutěže
zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a
podílí se na jejich prezentaci

Organizace•

Učivo
organizace prostoru a pohybových činností,historie a současnost
sportu-soutěže,sportovci,olympiáda pravidla osvojovaných
pohybových činností-her,závodů,soutěží,olympijské dny,nejlepší
sportovec zásady jednání a chování v různém prostředí a pří
různých činnostech,měření výkonů a posuzování pohybových
dovedností

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Vnímání autora mediálních sdělení

Práce v realizačním týmu

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

6. ročník
Sloh, komunikace

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Komunikace•
Organizace•

7. ročník
2 týdně, P
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

7. ročník

1. Význam pohybu
Očekávané výstupy

žák:

aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu,některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně s konkretním účelem

MINIMÁLNÍ:
- uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci
zdravotních oslabení
- zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu
speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením,
usiluje o jejich optimální provedení

Pohybový režim•

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti,z nábídky zvolí vhodný
rozvojový program

Tělesná zdatnost•

Učivo
význam pohybu pro zdraví-rekreační a výkonnostní sport

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Mezilidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků:

Sportovní a pohybové hry

7. ročník
Florbal
Míčové hry
Softbal

přesahy z učebních bloků:

Sportovní a pohybové hry

7. ročník
Florbal
Míčové hry
Softbal

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Pohybový režim•
Tělesná zdatnost•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

7. ročník

2. Zdravotní orientace
Očekávané výstupy

žák:

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti,z nábídky zvolí vhodný
rozvojový program

Tělesná zdatnost•

samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve
shodě s hlavní činností-zatěžovanými svaly

MINIMÁLNÍ:
- posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí příčiny
nedostatků
- cíleně se připravit na pohybovou činnost a její ukončení; využívá
základní kompenzační a relaxační techniky k překonání únavy

Pohybové činnosti•

uplatnuje vhodné a bezpečné chování i v meně známém prostředí
sportovišť, přírody, silničního provozu, předvídá možná nebezpečí
úrazu a přispůsobí jim svou činnost

Bezpečnost•

Učivo
zdravotně orientovaná zdatnost,kodiční programy a manipulace se
zatížením

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Sportovní a pohybové hry

7. ročník
Florbal
Míčové hry
Softbal

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Tělesná zdatnost•
Pohybové činnosti•
Bezpečnost•
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

7. ročník

3. Prevence
Očekávané výstupy

žák:

naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky-
čestné soupeření,pomoc handicapovaným,respekt k opačnému
pohlaví,ochranu přírody při sportu
odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou
a zdravím,upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o
znečísštění ovzduší

Sportovní etika•

uplatnuje vhodné a bezpečné chování i v meně známém prostředí
sportovišť, přírody, silničního provozu, předvídá možná nebezpečí
úrazu a přispůsobí jim svou činnost

Bezpečnost•

zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře,soutěži,při
rekreačních činnostech

Pohybové dovednosti•

Učivo
prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových
dysbalancích-průpravná,konpezační a jiná zdravotně zaměřená
cvičení

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Psychohygiena

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis

7. ročník
ochrana životního prostředí

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Sportovní etika•
Bezpečnost•
Pohybové dovednosti•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

7. ročník

4. Pohybové hry
Očekávané výstupy

žák:

aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu,některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně s konkretním účelem

MINIMÁLNÍ:
- uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci
zdravotních oslabení
- zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu
speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením,
usiluje o jejich optimální provedení

Pohybový režim•

uplatnuje vhodné a bezpečné chování i v meně známém prostředí
sportovišť, přírody, silničního provozu, předvídá možná nebezpečí
úrazu a přispůsobí jim svou činnost

Bezpečnost•

zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře,soutěži,při
rekreačních činnostech

Pohybové dovednosti•

dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu
družstva a dodržuje ji
rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role
hráče,rozhodčího,diváka,organizátora
sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony,eviduje je a
vyhodnotí
zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody,
turistické akce na úrovni školy, spolurozhoduje pořádané hry a
soutěže
zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a
podílí se na jejich prezentaci

Organizace•

Učivo
pohybové hry-netradiční pohybové hry a aktivity gymastika-
akrobacie,přeskoky,cvičení s náčiním a na nařadí estetická kondiční
a rytmická gymnastika s hudbou.Úpoly-základy sebeobrany.Atletika-
běh na dráze i v terénu skok do dálky do výšky hod míčkem
a granátem vytrvalostní běh.Sportovní hry-vybíjená přehazovaná
kopaná odbijená košíková florbal aj.Turistika a pobyt v přírodě
bezbečnost silničního provozu chůze v terenu turistické akce výlety
plavání plavecký výcvik lyžování snowboardink bruslení lyžařký
výcvikoví zájezd další i netradiční pohybové činnosti

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

přesahy do učebních bloků:

Sportovní a pohybové hry

7. ročník
Florbal
Míčové hry
Softbal

přesahy z učebních bloků:

Sportovní a pohybové hry

7. ročník
Florbal
Míčové hry
Softbal

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

7. ročník

Kritéria hodnocení
Pohybový režim•
Bezpečnost•
Pohybové dovednosti•
Organizace•

5. Komunikace
Očekávané výstupy

žák:

užívá osvojené názvosloví na úrovni sportovce, rozhodčího,
diváka, čtenáře tisku, uživatele internetu; naplňuje ve školních
podmínkách základní olympijské myšlenky-čestné
soupeření,pomoc handicapovaným,respekt k opačnému
pohlaví,ochranu přírody při sportu

Komunikace•

dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu
družstva a dodržuje ji
rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role
hráče,rozhodčího,diváka,organizátora
sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony,eviduje je a
vyhodnotí
zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody,
turistické akce na úrovni školy, spolurozhoduje pořádané hry a
soutěže
zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a
podílí se na jejich prezentaci

Organizace•

Učivo
užívá osvojované nazosloví na úrovni cvičence,
rozhodčího,diváka,čtenáře novin a časopisů,uživatele internetu
naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky-
čestné soupeření,pomoc handicapovaným,respekt k opačnému
pohlaví,ochranu přírody při sportu

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mezilidské vztahy

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

7. ročník
Komunikační a slohová výchova

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Komunikace•
Organizace•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

7. ročník

6. Organizace
Očekávané výstupy

žák:

užívá osvojené názvosloví na úrovni sportovce, rozhodčího,
diváka, čtenáře tisku, uživatele internetu; naplňuje ve školních
podmínkách základní olympijské myšlenky-čestné
soupeření,pomoc handicapovaným,respekt k opačnému
pohlaví,ochranu přírody při sportu

Komunikace•

dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu
družstva a dodržuje ji
rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role
hráče,rozhodčího,diváka,organizátora
sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony,eviduje je a
vyhodnotí
zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody,
turistické akce na úrovni školy, spolurozhoduje pořádané hry a
soutěže
zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a
podílí se na jejich prezentaci

Organizace•

Učivo
organizace prostoru a pohybových činností,historie a současnost
sportu-soutěže,sportovci,olympiáda pravidla osvojovaných
pohybových činností-her,závodů,soutěží,olympijské dny,nejlepší
sportovec zásady jednání a chování v různém prostředí a pří
různých činnostech,měření výkonů a posuzování pohybových
dovedností

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Stavba mediálních sdělení

Práce v realizačním týmu

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Rozvoj schopností poznávání

Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

7. ročník
Komunikační a slohová výchova

přesahy z učebních bloků:

Sportovní a pohybové hry

7. ročník
Florbal
Míčové hry
Softbal

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Komunikace•
Organizace•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

8. ročník

8. ročník
2 týdně, P

1. Význam pohybu
Očekávané výstupy

žák:

aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu,některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně s konkretním účelem

Pohybový režim•

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti,z nábídky zvolí vhodný
rozvojový program

Tělesná zdatnost•

Učivo
význam pohybu pro zdraví-rekreační a výkonnostní sport

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis

8. ročník
životní styl
nemoci a úrazy
choroby

přesahy z učebních bloků:

Sportovní a pohybové hry

8. ročník
Florbal
Míčové hry
Softbal

Anglický jazyk

volný čas

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Pohybový režim•
Tělesná zdatnost•
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

8. ročník

2. Zdravotní orientace
Očekávané výstupy

žák:

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti,z nábídky zvolí vhodný
rozvojový program

Tělesná zdatnost•

uplatnuje vhodné a bezpečné chování i v meně známém prostředí
sportovišť, přírody, silničního provozu, předvídá možná nebezpečí
úrazu a přispůsobí jim svou činnost

Bezpečnost•

Učivo
zdravotně orientovaná zdatnost,kodiční programy a manipulace se
zatížením

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Základní podmínky života

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis

8. ročník
životní styl
nemoci a úrazy

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk

8. ročník
volný čas

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Tělesná zdatnost•
Bezpečnost•

3. Prevence
Očekávané výstupy

žák:

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti,z nábídky zvolí vhodný
rozvojový program

Tělesná zdatnost•

samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve
shodě s hlavní činností-zatěžovanými svaly

Pohybové činnosti•

uplatnuje vhodné a bezpečné chování i v meně známém prostředí
sportovišť, přírody, silničního provozu, předvídá možná nebezpečí
úrazu a přispůsobí jim svou činnost

Bezpečnost•

Učivo
prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových
dysbalancích-průpravná,konpezační a jiná zdravotně zaměřená
cvičení
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Kreativita

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis

8. ročník
životní styl
nemoci a úrazy
choroby

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Tělesná zdatnost•
Pohybové činnosti•
Bezpečnost•

4. Komunikace
Očekávané výstupy

žák:

užívá osvojené názvosloví na úrovni sportovce, rozhodčího,
diváka, čtenáře tisku, uživatele internetu; naplňuje ve školních
podmínkách základní olympijské myšlenky-čestné
soupeření,pomoc handicapovaným,respekt k opačnému
pohlaví,ochranu přírody při sportu

Komunikace•

dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu
družstva a dodržuje ji
rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role
hráče,rozhodčího,diváka,organizátora
sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony,eviduje je a
vyhodnotí
zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody,
turistické akce na úrovni školy, spolurozhoduje pořádané hry a
soutěže
zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a
podílí se na jejich prezentaci

MINIMÁLNÍ:
- spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

Organizace•

Učivo
užívá osvojované nazosloví na úrovni cvičence,
rozhodčího,diváka,čtenáře novin a časopisů,uživatele internetu
naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky-
čestné soupeření,pomoc handicapovaným,respekt k opačnému
pohlaví,ochranu přírody při sportu

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mezilidské vztahy

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

8. ročník
Komunikační a slohová výchova

přesahy z učebních bloků:

Sportovní a pohybové hry

8. ročník
Florbal
Míčové hry
Softbal
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

8. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Komunikace•
Organizace•

5. Organizace
Očekávané výstupy

žák:

zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře,soutěži,při
rekreačních činnostech

MINIMÁLNÍ:
- sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony a vyhodnotí je

Pohybové dovednosti•

užívá osvojené názvosloví na úrovni sportovce, rozhodčího,
diváka, čtenáře tisku, uživatele internetu; naplňuje ve školních
podmínkách základní olympijské myšlenky-čestné
soupeření,pomoc handicapovaným,respekt k opačnému
pohlaví,ochranu přírody při sportu

Komunikace•

dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu
družstva a dodržuje ji
rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role
hráče,rozhodčího,diváka,organizátora
sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony,eviduje je a
vyhodnotí
zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody,
turistické akce na úrovni školy, spolurozhoduje pořádané hry a
soutěže
zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a
podílí se na jejich prezentaci

MINIMÁLNÍ:
- spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

Organizace•

Učivo
organizace prostoru a pohybových činností,historie a současnost
sportu-soutěže,sportovci,olympiáda pravidla osvojovaných
pohybových činností-her,závodů,soutěží,olympijské dny,nejlepší
sportovec zásady jednání a chování v různém prostředí a pří
různých činnostech,měření výkonů a posuzování pohybových
dovedností

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Stavba mediálních sdělení

Práce v realizačním týmu

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Sportovní a pohybové hry

8. ročník
Florbal
Míčové hry
Softbal

přesahy z učebních bloků:

Sportovní a pohybové hry

8. ročník
Florbal
Míčové hry
Softbal

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

8. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Pohybové dovednosti•
Komunikace•
Organizace•

6. Pohybové hry
Očekávané výstupy

žák:

samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve
shodě s hlavní činností-zatěžovanými svaly

Pohybové činnosti•

naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky-
čestné soupeření,pomoc handicapovaným,respekt k opačnému
pohlaví,ochranu přírody při sportu
odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou
a zdravím,upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o
znečísštění ovzduší

Sportovní etika•

zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře,soutěži,při
rekreačních činnostech

MINIMÁLNÍ:
- sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony a vyhodnotí je

Pohybové dovednosti•

dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu
družstva a dodržuje ji
rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role
hráče,rozhodčího,diváka,organizátora
sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony,eviduje je a
vyhodnotí
zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody,
turistické akce na úrovni školy, spolurozhoduje pořádané hry a
soutěže
zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a
podílí se na jejich prezentaci

MINIMÁLNÍ:
- spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

Organizace•

Učivo
pohybové hry-netradiční pohybové hry a aktivity gymastika-
akrobacie,přeskoky,cvičení s náčiním a na nařadí estetická kondiční
a rytmická gymnastika s hudbou.Úpoly-základy sebeobrany.Atletika-
běh na dráze i v terénu skok do dálky do výšky hod míčkem
a granátem vytrvalostní běh.Sportovní hry-vybíjená přehazovaná
kopaná odbijená košíková florbal aj.Turistika a pobyt v přírodě
bezbečnost silničního provozu chůze v terenu turistické akce výlety
plavání plavecký výcvik lyžování snowboardink bruslení lyžařký
výcvikoví zájezd další i netradiční pohybové činnosti

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Mezilidské vztahy

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Sportovní a pohybové hry

8. ročník
Florbal
Míčové hry
Softbal

přesahy z učebních bloků:
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

8. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Pohybové činnosti•
Sportovní etika•
Pohybové dovednosti•
Organizace•

9. ročník
2 týdně, P

1. Význam pohybu
Očekávané výstupy

žák:

aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu,některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně s konkretním účelem

Pohybový režim•

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti,z nábídky zvolí vhodný
rozvojový program

MINIMÁLNÍ:
- chápe zásady zatěžování; jednoduchými zadanými testy změří
úroveň své tělesné zdatnosti

Tělesná zdatnost•

Učivo
význam pohybu pro zdraví-rekreační a výkonnostní sport
přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody,
potravy, tepla

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

9. ročník
Komunikační a slohová výchova

přesahy z učebních bloků:

Občanská výchova

9. ročník
Zdraví, hygiena, psychohygiena

Sportovní a pohybové hry

Florbal
Softbal
Míčové hry

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

9. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Pohybový režim•
Tělesná zdatnost•

2. Zdravotní orientace
Očekávané výstupy

žák:

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti,z nábídky zvolí vhodný
rozvojový program

MINIMÁLNÍ:
- chápe zásady zatěžování; jednoduchými zadanými testy změří
úroveň své tělesné zdatnosti

Tělesná zdatnost•

uplatnuje vhodné a bezpečné chování i v meně známém prostředí
sportovišť, přírody, silničního provozu, předvídá možná nebezpečí
úrazu a přispůsobí jim svou činnost

Bezpečnost•

Učivo
zdravotně orientovaná zdatnost,kodiční programy a manipulace se
zatížením

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Sportovní a pohybové hry

9. ročník
Florbal
Míčové hry
Softbal

přesahy z učebních bloků:

Občanská výchova

9. ročník
Zdraví, hygiena, psychohygiena

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Tělesná zdatnost•
Bezpečnost•
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5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

9. ročník

3. Prevence
Očekávané výstupy

žák:

samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve
shodě s hlavní činností-zatěžovanými svaly

Pohybové činnosti•

uplatnuje vhodné a bezpečné chování i v meně známém prostředí
sportovišť, přírody, silničního provozu, předvídá možná nebezpečí
úrazu a přispůsobí jim svou činnost

Bezpečnost•

zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře,soutěži,při
rekreačních činnostech

Pohybové dovednosti•

Učivo
prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových
dysbalancích-průpravná,konpezační a jiná zdravotně zaměřená
cvičení

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kreativita

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Sportovní a pohybové hry

9. ročník
Florbal
Míčové hry
Softbal

přesahy z učebních bloků:

Občanská výchova

9. ročník
Zdraví, hygiena, psychohygiena

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Pohybové činnosti•
Bezpečnost•
Pohybové dovednosti•
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5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

9. ročník

4. Komunikace
Očekávané výstupy

žák:

užívá osvojené názvosloví na úrovni sportovce, rozhodčího,
diváka, čtenáře tisku, uživatele internetu; naplňuje ve školních
podmínkách základní olympijské myšlenky-čestné
soupeření,pomoc handicapovaným,respekt k opačnému
pohlaví,ochranu přírody při sportu

Komunikace•

dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu
družstva a dodržuje ji
rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role
hráče,rozhodčího,diváka,organizátora
sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony,eviduje je a
vyhodnotí
zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody,
turistické akce na úrovni školy, spolurozhoduje pořádané hry a
soutěže
zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a
podílí se na jejich prezentaci

Organizace•

Učivo
užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence,
rozhodčího,diváka,čtenáře novin a časopisů,uživatele internetu
naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky-
čestné soupeření,pomoc handicapovaným,respekt k opačnému
pohlaví,ochranu přírody při sportu

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

9. ročník
Komunikační a slohová výchova

přesahy z učebních bloků:

Sportovní a pohybové hry

9. ročník
Florbal
Softbal
Míčové hry

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Komunikace•
Organizace•
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5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

9. ročník

5. Organizace
Očekávané výstupy

žák:

užívá osvojené názvosloví na úrovni sportovce, rozhodčího,
diváka, čtenáře tisku, uživatele internetu; naplňuje ve školních
podmínkách základní olympijské myšlenky-čestné
soupeření,pomoc handicapovaným,respekt k opačnému
pohlaví,ochranu přírody při sportu

Komunikace•

dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu
družstva a dodržuje ji
rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role
hráče,rozhodčího,diváka,organizátora
sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony,eviduje je a
vyhodnotí
zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody,
turistické akce na úrovni školy, spolurozhoduje pořádané hry a
soutěže
zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a
podílí se na jejich prezentaci

Organizace•

Učivo
organizace prostoru a pohybových činností,historie a současnost
sportu-soutěže,sportovci,olympiáda pravidla osvojovaných
pohybových činností-her,závodů,soutěží,olympijské dny,nejlepší
sportovec zásady jednání a chování v různém prostředí a pří
různých činnostech,měření výkonů a posuzování pohybových
dovedností

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

Stavba mediálních sdělení

Tvorba mediálního sdělení

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Rozvoj schopností poznávání

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Sportovní a pohybové hry

9. ročník
Florbal
Míčové hry
Softbal

přesahy z učebních bloků:

Sportovní a pohybové hry

9. ročník
Florbal
Softbal
Míčové hry

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Komunikace•
Organizace•
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

9. ročník

6. Pohybové hry
Očekávané výstupy

žák:

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti,z nábídky zvolí vhodný
rozvojový program

MINIMÁLNÍ:
- chápe zásady zatěžování; jednoduchými zadanými testy změří
úroveň své tělesné zdatnosti

Tělesná zdatnost•

naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky-
čestné soupeření,pomoc handicapovaným,respekt k opačnému
pohlaví,ochranu přírody při sportu
odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou
a zdravím,upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o
znečísštění ovzduší

Sportovní etika•

zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře,soutěži,při
rekreačních činnostech

Pohybové dovednosti•

dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu
družstva a dodržuje ji
rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role
hráče,rozhodčího,diváka,organizátora
sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony,eviduje je a
vyhodnotí
zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody,
turistické akce na úrovni školy, spolurozhoduje pořádané hry a
soutěže
zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a
podílí se na jejich prezentaci

Organizace•

Učivo
pohybové hry-netradiční pohybové hry a aktivity gymastika-
akrobacie,přeskoky,cvičení s náčiním a na nařadí estetická kondiční
a rytmická gymnastika s hudbou.Úpoly-základy sebeobrany.Atletika-
běh na dráze i v terénu skok do dálky do výšky hod míčkem
a granátem vytrvalostní běh.Sportovní hry-vybíjená přehazovaná
kopaná odbijená košíková florbal aj.Turistika a pobyt v přírodě
bezbečnost silničního provozu chůze v terenu turistické akce výlety
plavání plavecký výcvik lyžování snowboardink bruslení lyžařký
výcvikoví zájezd další i netradiční pohybové činnosti

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Sportovní a pohybové hry

9. ročník
Florbal
Míčové hry
Softbal

přesahy z učebních bloků:

Sportovní a pohybové hry

9. ročník
Florbal
Softbal
Míčové hry

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Sportovní a pohybové hry
Učební osnovy

9. ročník

Kritéria hodnocení
Tělesná zdatnost•
Sportovní etika•
Pohybové dovednosti•
Organizace•

5.8.2  Sportovní a pohybové hry

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

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

0+1 0+1 0+1

Charakteristika předmětu
Úkolem předmětu je seznámit žáky s pohybovými dovednostmi a rozvíjet jejich pohybové schopnosti. Vysvětlit

jim důležitost pohybu pro zdraví v době, kdy je aktivní pohyb čím dál tim více vzácnější. Naučit je základům

různých sportů, které mohou později využít jako relaxaci a aktivní odpočinek, seznámit s pravidly kolektivních

sportů. Žáky učí týmové spolupráci, dbá na rozvíjení přátelských společenských vazeb a zdravých mezilidských

vztahů. Klade důraz na dodržování pravidel a výchovu v duchu fair-play.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Kompetence k učení:

Naučit žáky základům tělocvičného názvosloví a sportovní terminologie

Ukázat žákům oblast sportu,která jim muže umožnit intenzivní prožitky

Kompetence k řešení problémů

Vybrat si pohybové dovednosti a sporty,které jim vyhovují a v nich se zdokonalovat

Kompetence komunikativní

Vytvořit si vlastní názor na sport a pohyb a umět o něm komunikovat s ostatními

Kompetence sociální a personální

Ukázat dětem potřebu spolupráce ve sportovním týmu,důležitost úkolů,které v týmu plní

Budovat jejich sebedůvěru

Kompetence občanské

Seznámit žáky s tradicí sportů,ve kterých dosahuje naše republika dobrých výsledků

Budovat u dětí kladný vztah k pohybu

Vést žáky k tomu,aby se aktivně zapojovali do sportovních aktivit

Kompetence pracovní

Vysvětlit žákům dodržování pravidel

Seznámit žáky s nutností ochrany zdraví svého i ostatních

Vést žáky k dodržování pravidel fair play ve sportu i mimo něj

Vysvětlit potřebu pohybových aktivit pro člověka
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Sportovní a pohybové hry
Učební osnovy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Sebepoznání a sebepojetí

Psychohygiena

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Průřezová témata pokrývaná předmětem

7. ročník
0+1 týdně, V

1. Softbal
Očekávané výstupy

žák:

Žáci ovládají základní techniky hry, pravidla a základní činnosti.
Dbají nabezpečný pohyb na hřišti a dovedou poskytnout základní
první pomoc.

Softbal•

Učivo
Softbal - pravidla, technika, chytání, házení míče, odpal. První
pomoc.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Psychohygiena

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

7. ročník
Organizace
Pohybové hry
Význam pohybu

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

7. ročník
Pohybové hry
Zdravotní orientace
Význam pohybu

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Softbal•
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5.8.2  Sportovní a pohybové hry
Učební osnovy

7. ročník

2. Míčové hry
Očekávané výstupy

žák:

Žáci ovládají základní techniky pohybu s míčem po hřišti, pravidla
odbíjené, košíkové, kopané. Dodržují pravidla bezpečnosti a
dokáží poskytnout první pomoc.

Míčové sporty•

Učivo
Fotba, košíková, odbíjená. Pravidla, základní techniky. První pomoc.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Psychohygiena

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

7. ročník
Organizace
Pohybové hry
Význam pohybu

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

7. ročník
Pohybové hry
Zdravotní orientace
Význam pohybu

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Míčové sporty•

3. Florbal
Očekávané výstupy

žák:

Žáci ovládají pravdla a techniku hry florbal. Dodržují pravidla
bezpečnosti a dokáží poskytnout první pomoc.

Florbal•

Učivo
Florbal - pravidla. Základní techniky ovládání hole a míče. První
pomoc.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kreativita

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

7. ročník
Organizace
Pohybové hry
Význam pohybu

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

7. ročník
Pohybové hry
Zdravotní orientace
Význam pohybu

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.8.2  Sportovní a pohybové hry
Učební osnovy

7. ročník

Kritéria hodnocení
Florbal•

8. ročník
0+1 týdně, V

1. Softbal
Očekávané výstupy

žák:

Žáci ovládají základní techniky hry, pravidla a základní činnosti.
Dbají nabezpečný pohyb na hřišti a dovedou poskytnout základní
první pomoc.

Softbal•

Učivo
Softbal - pravidla, technika, chytání, házení míče, odpal. První
pomoc.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kreativita

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

8. ročník
Organizace
Komunikace
Význam pohybu

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

8. ročník
Pohybové hry
Organizace

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Softbal•

2. Míčové hry
Očekávané výstupy

žák:

Žáci ovládají základní techniky pohybu s míčem po hřišti, pravidla
odbíjené, košíkové, kopané. Dodržují pravidla bezpečnosti a
dokáží poskytnout první pomoc.

Míčové sporty•

Učivo
Fotbal, košíková, odbíjená. Pravidla, základní techniky. První pomoc.
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5.8.2  Sportovní a pohybové hry
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kreativita

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

8. ročník
Organizace
Komunikace
Význam pohybu

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

8. ročník
Pohybové hry
Organizace

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Míčové sporty•

3. Florbal
Očekávané výstupy

žák:

Žáci ovládají pravdla a techniku hry florbal. Dodržují pravidla
bezpečnosti a dokáží poskytnout první pomoc.

Florbal•

Učivo
Florbal - pravidla. Základní techniky ovládání hole a míče. První
pomoc.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Kreativita

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

8. ročník
Organizace
Komunikace
Význam pohybu

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

8. ročník
Pohybové hry
Organizace

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Florbal•

Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové
SMILE verze 3.2.0 846



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Sportovní a pohybové hry
Učební osnovy

9. ročník

9. ročník
0+1 týdně, V

1. Softbal
Očekávané výstupy

žák:

Žáci ovládají základní techniky hry, pravidla a základní činnosti.
Dbají nabezpečný pohyb na hřišti a dovedou poskytnout základní
první pomoc.

Softbal•

Učivo
Softbal - pravidla, technika, chytání, házení míče, odpal. První
pomoc.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Kreativita

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

9. ročník
Pohybové hry
Organizace
Komunikace
Význam pohybu

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

9. ročník
Pohybové hry
Organizace
Prevence
Zdravotní orientace

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Softbal•

2. Míčové hry
Očekávané výstupy

žák:

Žáci ovládají základní techniky pohybu s míčem po hřišti, pravidla
odbíjené, košíkové, kopané. Dodržují pravidla bezpečnosti a
dokáží poskytnout první pomoc.

Míčové sporty•

Učivo
Fotbal, košíková, odbíjená. Pravidla, základní techniky. První pomoc.
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5.8.2  Sportovní a pohybové hry
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Psychohygiena

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

9. ročník
Pohybové hry
Organizace
Komunikace
Význam pohybu

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

9. ročník
Pohybové hry
Organizace
Prevence
Zdravotní orientace

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Míčové sporty•

3. Florbal
Očekávané výstupy

žák:

Žáci ovládají pravdla a techniku hry florbal. Dodržují pravidla
bezpečnosti a dokáží poskytnout první pomoc.

Florbal•

Učivo
Florbal - pravidla. Základní techniky ovládání hole a míče. První
pomoc.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Kreativita

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

9. ročník
Pohybové hry
Organizace
Komunikace
Význam pohybu

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

9. ročník
Pohybové hry
Organizace
Prevence
Zdravotní orientace

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Florbal•
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5.8.3  Základy první pomoci
Učební osnovy

5.8.3  Základy první pomoci

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

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

0+1

Charakteristika předmětu
Základy první pomoci je předmět, který vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

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

mimořádné události. Uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní

ochranou.  Vzdělávací předmět podporuje vytváření otevřeného myšlení a logického uvažování.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Kompetence k řešení problémů

Základy první pomoci učí žáky metodou praktického nácviku a simulace řešit problém v podmínkách blízkých

skutečnosti, což napomáhá k následnému transferu a aplikaci získaných dovedností v reálném životě.

Kompetence komunikativní

Základy první pomoci vedou žáky k tomu, aby formulovali a vyjadřovali své myšlenky výstižně, kultivovaně

a souvisle, naslouchali promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagovali, zapojovali se do diskuze, obhajovali

svůj názor a vhodně argumentovali, využívali komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou

komunikaci s okolním světem (např. mobil při tísňovém volání).

Kompetence sociální a personální

Základy první pomoci nabízí možnost práce ve skupinách, při které se žáci učí spolupráci, diskuzi, vzájemné

pomoci, ohleduplnosti a respektování různých hledisek. Učitel vede žáky k hodnocení práce týmu i k

sebehodnocení. Žáci i učitel se snaží podílet na utváření příjemné atmosféry v týmu a přispívat k upevňování

dobrých mezilidských vztahů.

Kompetence občanské

Základy první pomoci podporují v žácích empatii, solidaritu, zodpovědné chování a také vnímavost.

Kompetence pracovní

Tyto kompetence jsou v základech první pomoci rozvíjeny především prostřednictvím metod praktického

nácviku první pomoci. Žáci pracují s materiálem určeným k ošetření zraněných (obvazové materiály, šátky,

resuscitační roušky, gumové rukavice). Dále pracují s resuscitační pannou, na které se učí zásady umělého

dýchání a nepřímé srdeční masáže. Zároveň se tedy učí ovládat pohyby svých rukou a manipulovat s raněným

člověkem. Žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla. Žák

přistupuje k výsledkům práce z hlediska kvality, funkčnosti, ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany

životního prostředí.

Kompetence k učení

Žák propojuje do širších celků poznatky z různých oblastí. Vyhledává a třídí informace, efektivně je využívá

v procesu učení, tvůrčí činnosti a praktickém životě.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Průřezová témata pokrývaná předmětem
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5.8.3  Základy první pomoci
Učební osnovy

Kreativita

Tématické okruhy

Mezilidské vztahy

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

9. ročník
0+1 týdně, V

1. mimořádné události
Očekávané výstupy

žák:

zná základní rysy mimořádné události a ví, s jakými mimořádnými
událostmi se může setkat v naší zemi
chápe, co znamená Integrovaný záchranný systém, ví, k čemu
slouží a zná jeho základní složky
vyjmenuje linky tísňového volání,chápe rozdíly mezi nimi a umí
telefonicky přivolat první pomoc

Mimořádné události•

Učivo
Rysy mimořádné události a jejich přehled v ČR. Základní složky
Integrovaného záchranného systému a přivolání první pomoci

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

Hodnoty, postoje, praktická etika

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Sebepoznání a sebepojetí

Komunikace

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Kreativita

Rozvoj schopností poznávání

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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5.8.3  Základy první pomoci
Učební osnovy

9. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Mimořádné události•

2. techniky a vybavení
Očekávané výstupy

žák:

seznámí se s materiály pro první pomoc
zná zásady obvazování, umí používat šátkový obvaz, vázat plochý
uzel
ví, jak manipulovat s postiženým, umí uložit člověka do
stabilizované polohy, protišokové polohy a ví, kdy a proč to udělat
chápe, že raněného je třeba transportovat jen v nejnutnějších
případech a uvědomuje si související rizika
zvádá Reutekův manévr a další způsoby transportu raněného, ví
kdy který použít

Techniky a vybavení•

Učivo
Materiály pro první pomoc, obvazování, polohy, transport

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kreativita

Poznávání lidí

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Komunikace

Kooperace a kompetice

Rozvoj schopností poznávání

Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Techniky a vybavení•

 851
Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové

SMILE verze 3.2.0



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.3  Základy první pomoci
Učební osnovy

9. ročník

3. Úkony zachraňující život
Očekávané výstupy

žák:

pozná základní stavy, které člověka ovlivňuji na životě
(bezvědomí, zástava dechu, velké krvácení), dokáže v těchto
situacích poskytnout adekvátní první pomoc a dbá při tom na své
bezpečí
chápe, co se děje při resuscitaci a proč je pro člověka potřebná
pozná, jak zahájit resuscitaci a umí ji správně provádět

Resuscitace•

Učivo
Základní životní funkce, stav vědomí, zhodnocení dýchání, nepřímá
masáž srdce, umělé dýchání

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

Kooperace a kompetice

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Psychohygiena

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Resuscitace•

Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové
SMILE verze 3.2.0 852



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.3  Základy první pomoci
Učební osnovy

9. ročník

4. Rány a krvácení
Očekávané výstupy

žák:

seznámí se s materiály pro první pomoc
zná zásady obvazování, umí používat šátkový obvaz, vázat plochý
uzel
ví, jak manipulovat s postiženým, umí uložit člověka do
stabilizované polohy, protišokové polohy a ví, kdy a proč to udělat
chápe, že raněného je třeba transportovat jen v nejnutnějších
případech a uvědomuje si související rizika
zvádá Reutekův manévr a další způsoby transportu raněného, ví
kdy který použít

Techniky a vybavení•

pozná základní stavy, které člověka ovlivňuji na životě
(bezvědomí, zástava dechu, velké krvácení), dokáže v těchto
situacích poskytnout adekvátní první pomoc a dbá při tom na své
bezpečí
chápe, co se děje při resuscitaci a proč je pro člověka potřebná
pozná, jak zahájit resuscitaci a umí ji správně provádět

Resuscitace•

rozliší druhy ran a umí je ošetřit
umí ošetřit ránu, pokud je v ní usazeno cizí těleso
uvědomuje si nebezpečí velkého krvácení, aniž by se ohrozil a
umí správně vytvořit tlakový obvaz
při záchraně si uvědomuje rizika a dbá na své bezpečí

Rány a krvácení•

Učivo
Druhy ran a jejich ošetřření, cizí těleso v řezné ráně, krvácení vnější
a vnitřní, použití tlakového obvazu

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Kooperace a kompetice

Psychohygiena

Poznávání lidí

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kreativita

Komunikace

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Techniky a vybavení•
Resuscitace•
Rány a krvácení•
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5.8.3  Základy první pomoci
Učební osnovy

9. ročník

5. Poranění kostí, kloubů, svalů
Očekávané výstupy

žák:

seznámí se s materiály pro první pomoc
zná zásady obvazování, umí používat šátkový obvaz, vázat plochý
uzel
ví, jak manipulovat s postiženým, umí uložit člověka do
stabilizované polohy, protišokové polohy a ví, kdy a proč to udělat
chápe, že raněného je třeba transportovat jen v nejnutnějších
případech a uvědomuje si související rizika
zvádá Reutekův manévr a další způsoby transportu raněného, ví
kdy který použít

Techniky a vybavení•

pozná základní stavy, které člověka ovlivňuji na životě
(bezvědomí, zástava dechu, velké krvácení), dokáže v těchto
situacích poskytnout adekvátní první pomoc a dbá při tom na své
bezpečí
chápe, co se děje při resuscitaci a proč je pro člověka potřebná
pozná, jak zahájit resuscitaci a umí ji správně provádět

Resuscitace•

rozliší druhy ran a umí je ošetřit
umí ošetřit ránu, pokud je v ní usazeno cizí těleso
uvědomuje si nebezpečí velkého krvácení, aniž by se ohrozil a
umí správně vytvořit tlakový obvaz
při záchraně si uvědomuje rizika a dbá na své bezpečí

Rány a krvácení•

aplikuje první pomoc při poranění kostí, svalů, kloubů
při záchraně si uvědomuje rizika a dbá na své bezpečí

Poranění kostí, kloubů a svalů•

uvědomuje si nebezpečí, které hrozí při poranění hlavy
ví, jaké příznaky má člověk při úrazu hlavy a umí ho ošetřit
zná příznaky otřesu mozku, mozkové mrtvice a umí poskytnout
první pomoc
zná stavbu páteře, uložení míchy a jejich funkce
chápe, proč je poranění páteře nebezpečné
umí zacházet s člověkem, u kterého má podezření na poranění
páteře

Obtíže nervové soustavy•

Učivo
Zavřená a otevřená zlomenina, poranění páteře, podvrtnutí,
vykloubení, namožení

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Psychohygiena

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Hodnoty, postoje, praktická etika

Rozvoj schopností poznávání

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kreativita

Poznávání lidí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Přírodopis

8. ročník
nemoci a úrazy

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.8.3  Základy první pomoci
Učební osnovy

9. ročník

Kritéria hodnocení
Techniky a vybavení•
Resuscitace•
Rány a krvácení•
Poranění kostí, kloubů a svalů•
Obtíže nervové soustavy•

6. Obtíže nervové soustavy
Očekávané výstupy

žák:

pozná základní stavy, které člověka ovlivňuji na životě
(bezvědomí, zástava dechu, velké krvácení), dokáže v těchto
situacích poskytnout adekvátní první pomoc a dbá při tom na své
bezpečí
chápe, co se děje při resuscitaci a proč je pro člověka potřebná
pozná, jak zahájit resuscitaci a umí ji správně provádět

Resuscitace•

rozliší druhy ran a umí je ošetřit
umí ošetřit ránu, pokud je v ní usazeno cizí těleso
uvědomuje si nebezpečí velkého krvácení, aniž by se ohrozil a
umí správně vytvořit tlakový obvaz
při záchraně si uvědomuje rizika a dbá na své bezpečí

Rány a krvácení•

aplikuje první pomoc při poranění kostí, svalů, kloubů
při záchraně si uvědomuje rizika a dbá na své bezpečí

Poranění kostí, kloubů a svalů•

uvědomuje si nebezpečí, které hrozí při poranění hlavy
ví, jaké příznaky má člověk při úrazu hlavy a umí ho ošetřit
zná příznaky otřesu mozku, mozkové mrtvice a umí poskytnout
první pomoc
zná stavbu páteře, uložení míchy a jejich funkce
chápe, proč je poranění páteře nebezpečné
umí zacházet s člověkem, u kterého má podezření na poranění
páteře

Obtíže nervové soustavy•

Učivo
Poruchy vědomí, poranění hlavy, otřes mozku, mozková mrtvice,
zánět mozkových blan, bolesti hlavy

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Poznávání lidí

Psychohygiena

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mezilidské vztahy

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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5.8.3  Základy první pomoci
Učební osnovy

9. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Resuscitace•
Rány a krvácení•
Poranění kostí, kloubů a svalů•
Obtíže nervové soustavy•

7. Poškození organismu prostředím
Očekávané výstupy

žák:

seznámí se s materiály pro první pomoc
zná zásady obvazování, umí používat šátkový obvaz, vázat plochý
uzel
ví, jak manipulovat s postiženým, umí uložit člověka do
stabilizované polohy, protišokové polohy a ví, kdy a proč to udělat
chápe, že raněného je třeba transportovat jen v nejnutnějších
případech a uvědomuje si související rizika
zvádá Reutekův manévr a další způsoby transportu raněného, ví
kdy který použít

Techniky a vybavení•

pozná základní stavy, které člověka ovlivňuji na životě
(bezvědomí, zástava dechu, velké krvácení), dokáže v těchto
situacích poskytnout adekvátní první pomoc a dbá při tom na své
bezpečí
chápe, co se děje při resuscitaci a proč je pro člověka potřebná
pozná, jak zahájit resuscitaci a umí ji správně provádět

Resuscitace•

uvědomuje si nebezpečí, které hrozí při poranění hlavy
ví, jaké příznaky má člověk při úrazu hlavy a umí ho ošetřit
zná příznaky otřesu mozku, mozkové mrtvice a umí poskytnout
první pomoc
zná stavbu páteře, uložení míchy a jejich funkce
chápe, proč je poranění páteře nebezpečné
umí zacházet s člověkem, u kterého má podezření na poranění
páteře

Obtíže nervové soustavy•

dokáže popsat, co jsou popáleniny, poleptání, omrzliny, jak
vznikají, proč jsou nebezpečné
vysvětlí, jak ošetřit raněného
na základní úrovni popíše, co se děje v těle člověka při šokovém
stavu
vyjmenuje, která poranění mohou šokový stav způsobit
chápe a ovládá postup ošetření raněného s rozvinutým šokovým
stavem
umí poskytnout pomoc při úpalu, úžehu

Poškození organismu prostředím•

Učivo
Popáleniny a opaření, poleptání, úpal, úžeh, omrzliny, podchlazení
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5.8.3  Základy první pomoci
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Kooperace a kompetice

Psychohygiena

Poznávání lidí

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Hodnoty, postoje, praktická etika

Rozvoj schopností poznávání

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Techniky a vybavení•
Resuscitace•
Obtíže nervové soustavy•
Poškození organismu prostředím•
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5.8.3  Základy první pomoci
Učební osnovy

9. ročník

8. Otravy, pokousání, poštípání
Očekávané výstupy

žák:

seznámí se s materiály pro první pomoc
zná zásady obvazování, umí používat šátkový obvaz, vázat plochý
uzel
ví, jak manipulovat s postiženým, umí uložit člověka do
stabilizované polohy, protišokové polohy a ví, kdy a proč to udělat
chápe, že raněného je třeba transportovat jen v nejnutnějších
případech a uvědomuje si související rizika
zvádá Reutekův manévr a další způsoby transportu raněného, ví
kdy který použít

Techniky a vybavení•

pozná základní stavy, které člověka ovlivňuji na životě
(bezvědomí, zástava dechu, velké krvácení), dokáže v těchto
situacích poskytnout adekvátní první pomoc a dbá při tom na své
bezpečí
chápe, co se děje při resuscitaci a proč je pro člověka potřebná
pozná, jak zahájit resuscitaci a umí ji správně provádět

Resuscitace•

rozliší druhy ran a umí je ošetřit
umí ošetřit ránu, pokud je v ní usazeno cizí těleso
uvědomuje si nebezpečí velkého krvácení, aniž by se ohrozil a
umí správně vytvořit tlakový obvaz
při záchraně si uvědomuje rizika a dbá na své bezpečí

Rány a krvácení•

uvědomuje si nebezpečí, které hrozí při poranění hlavy
ví, jaké příznaky má člověk při úrazu hlavy a umí ho ošetřit
zná příznaky otřesu mozku, mozkové mrtvice a umí poskytnout
první pomoc
zná stavbu páteře, uložení míchy a jejich funkce
chápe, proč je poranění páteře nebezpečné
umí zacházet s člověkem, u kterého má podezření na poranění
páteře

Obtíže nervové soustavy•

dokáže popsat, co jsou popáleniny, poleptání, omrzliny, jak
vznikají, proč jsou nebezpečné
vysvětlí, jak ošetřit raněného
na základní úrovni popíše, co se děje v těle člověka při šokovém
stavu
vyjmenuje, která poranění mohou šokový stav způsobit
chápe a ovládá postup ošetření raněného s rozvinutým šokovým
stavem
umí poskytnout pomoc při úpalu, úžehu

Poškození organismu prostředím•

zná, kudy jedy vstupují do organismu a jak na něj  působí
dovede vysvětlit, jak poskytnout první pomoc při otravách
houbami, rostlinami, léky a drogami, alkoholem, jídlem
umí ošetřit poštípání hmyzem, kousnutí klíštětem
ví, co dělat při hadím uštknutí a jiném pokousání

Otravy, pokousání , poštípání•

Učivo
Působení jedů na organismus, otrava alkoholem, jídlem, jedovaté
rostliny a houby, poštípání hmyzem, pokousání, hadí uštknutí
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5.9  Člověk a svět práce
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Poznávání lidí

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Hodnoty, postoje, praktická etika

Sebepoznání a sebepojetí

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mezilidské vztahy

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Techniky a vybavení•
Resuscitace•
Rány a krvácení•
Obtíže nervové soustavy•
Poškození organismu prostředím•
Otravy, pokousání , poštípání•

Charakteristika oblasti
Oblast člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání

základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní

orientace žáků. Koncepce vzdělávací oblasti člověk a svět práce vychází z konkrétních životních situací, v nichž

žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých

podobách a širších souvislostech.

Vzdělávací oblast člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje

celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím

se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou. Je založena na tvůrčí myšlenkové

spoluúčasti žáků. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru člověk a svět práce je rozdělen na 1. stupni na čtyři

tematické okruhy: Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů, které

jsou pro školu povinné. Na 2. stupni je rozdělen na šest tematických okruhů: Práce s technickými materiály,

Design a konstruování, Pěstitelské práce a chovatelství, Provoz a údržba domácnosti, Příprava pokrmů, Svět

práce. Tematické okruhy na 2. stupni tvoří nabídku, z níž školy vybírají podle svých podmínek a pedagogických

záměrů, kromě povinného tematického okruhu Svět práce, minimálně další dva tematické okruhy. Vybrané

tematické okruhy je nutné realizovat v plném rozsahu.

Tematický okruh Svět práce je určen pro 8. a 9. ročník i odpovídající ročníky víceletých středních škol. Je

povinný pro všechny žáky v plném rozsahu a lze jej zařadit již od 7. ročníku. Vzdělávací obsah je realizován v

průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům (tedy chlapcům i dívkám bez rozdílu). Žáci se učí

pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a

5.9  Člověk a svět práce
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5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k

dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti na věku žáků se postupně buduje systém, který

žákům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším

profesním zaměření. Proto je vhodné zařazovat do vzdělávání žáků co největší počet tematických okruhů.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky

k:

- pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce

- osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování

práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě

- vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní

činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku

- poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní činností člověka

- autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám

ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí

- chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského

myšlení

- orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných poznatků a

dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a

profesní orientaci

5.9.1  Člověk a svět práce

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

1 1 1 1 1

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Charakteristika předmětu
Předmět vede žáky k získání základních dovedností a pracovních návyků v různých oborech lidské činnosti

a přispívá k profesní orientaci žáků.

Vychází z konkrétních životních situací, s nimiž žáci přicházejí do přímého kontaktu. Žáci poznávají techniku

v rozmanitých podobách.

Předmět se cíleně zaměřuje na pracovní dovednosti a návyky, které jsou nezbytné pro uplatnění člověka

v praktickém životě a společnosti. Je určitou protiváhou teoreticky zaměřených předmětů a je založen na

myšlenkové spoluúčasti žáků.

Má v žácích vybudovat a upevnit základní pracovní a hygienické návyky a modely chování při individuální

a skupinové práci.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Kompetence k učení

Ve výuce se zaměřujeme prioritně na "aktivní" dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich získávání.

Učíme trpělivosti, povzbuzujeme. Podporujeme samostatnost a tvořivost. Učíme žáky plánovat, organizovat

a vyhodnocovat jejich činnosti.

Kompetence k řešení problémů

Vedeme žáky k řešení problémových úloh a situací. Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení.

Podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů.
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5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

Kompetence komunikativní

Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty. Učíme žáky tvořivě

využívat dostupné prostředky při prezentaci výsledků své práce. Klademe důraz na "kulturu" komunikace.

Kompetence sociální a personální

Podporujeme vzájemnou spolupráci žáků. Učíme žáky objektivně hodnotit práci svoji i práci svých spolužáků.

Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování.

Kompetence občanské

Netolerujeme sociálně patologické projevy chování. Sledujeme chování žáků (především při práci s různými

stroji a nástroji) - včas přijímáme účinná opatření. Učíme žáky poskytnout účinnou první pomoc. Informační

zdroje využíváme rozumně a zodpovědně.

Kompetence pracovní

Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Dbáme na dodržování zásad bezpečnosti práce, ochranu zdraví při

práci a citlivé zacházení se stroji a nástroji. Různými formami (film, internet, exkurze apod.) seznamujeme žáky

s rozličnými technickými profesemi. Podporujeme využívání výpočetní techniky, internetu a používání cizího

jazyka.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Tématické okruhy

Základní podmínky života

Průřezová témata pokrývaná předmětem

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Sebepoznání a sebepojetí

Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Hodnoty, postoje, praktická etika
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5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

1. ročník

1. ročník
1 týdně, P

1. Práce s drobným materiálem
Očekávané výstupy

žák:

vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů, pracuje podle slovního návodu a předlohy

MINIMÁLNÍ:
 zvládá základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými
materiály a pomůckami; vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů

Práce s drobným materiálem•

Učivo
Práce s drobným materilem - vlastnosti materiálu (přírodniny,
modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, folie, aj.), používá
pracovní pomůcky a nástroje - zná jejich funkci a využití,seznamuje
se s lidovými zvyky, tradicemi a řemesly

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Kreativita

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Matematika

1. ročník
geometrické tvary
jednotky
slovní úlohy
sčítání a odčítání
zápis čísel do 20

Prvouka

zásady bezpečného chování
domov

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

1. ročník
lidové zvyky a tradice, vyjádření v
ploše i v prostoru
linie, barva, plastické materiály

Matematika

jednotky
Prvouka

domácí a hospodářská zvířata

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Práce s drobným materiálem•
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

1. ročník

2. Konstrukční činnosti
Očekávané výstupy

žák:

zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi

MINIMÁLNÍ:
zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi

Konstrukční činnosti•

Učivo
Konstrukční činnosti - využití stavebnic (plošné, prostorové,
konstrukční), sestavuje modely. Pracuje s návodem, předlohou,
jednoduchým náčrtem.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Matematika

1. ročník
geometrické tvary
jednotky
slovní úlohy

Prvouka

zásady bezpečného chování
domov

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

1. ročník
linie, barva, plastické materiály

Matematika

geometrické tvary
jednotky

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Konstrukční činnosti•

3. Pěstitelské práce
Očekávané výstupy

žák:

provádí pozorování přírody, zaznasmená a zhodnotí výsledky
pozorování, pečuje o nenáročné rostliny

Pěstitelské práce•

Učivo
Pěstitelské práce - poznává základní podmínky pro pěstování rostlin,
půdy a její zpracování, výživu rostlin, osivo. Pěstuje rostliny ze
semen v místnosti, na zahradě.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Matematika

1. ročník
slovní úlohy

Prvouka

rostliny
roční období

přesahy z učebních bloků:

Matematika

1. ročník
slovní úlohy

Prvouka

rostliny
roční období

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

1. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Pěstitelské práce•

4. Příprava pokrmů
Očekávané výstupy

žák:

připraví tabuli pro jednoduché stolování, chová se vhodně při
stolování

Příprava pokrmů•

Učivo
Příprava pokrmů - seznamuje se se základním vybavením kuchyně,
výběrem, nákupem a skladováním potravin.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

přesahy do učebních bloků:

Matematika

1. ročník
slovní úlohy
rozklad čísla

Prvouka

roční období

přesahy z učebních bloků:

Matematika

1. ročník
slovní úlohy
rozklad čísla

Prvouka

roční období

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Příprava pokrmů•

2. ročník
1 týdně, P
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

2. ročník

1. Práce s drobným materiálem
Očekávané výstupy

žák:

vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů, pracuje podle slovního návodu a předlohy

MINIMÁLNÍ:
pracuje podle slovního návodu a předlohy

Práce s drobným materiálem•

Učivo
Práce s drobným materilem - vlastnosti materiálu (přírodniny,
modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, folie, aj.), používá
pracovní pomůcky a nástroje - zná jejich funkci a využití,seznamuje
se s lidovými zvyky, tradicemi a řemesly

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Matematika

2. ročník
zápis čísel do 100

Prvouka

bezpečné chování
rostliny a zvířata

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

2. ročník
lidové zvyky i tradice, vyjádření v
ploše i v prostoru
rozvoj pozorovacích schopností
pomocí smyslů
malba, grafika, modelování, rytmus ve
Vv

Matematika

zápis čísel do 100
Prvouka

bezpečné chování
rostliny a zvířata

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Práce s drobným materiálem•

2. Konstrukční činnosti
Očekávané výstupy

žák:

zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi
Konstrukční činnosti•

Učivo
Konstrukční činnosti - využití stavebnic (plošné, prostorové,
konstrukční), sestavuje modely. Pracuje s návodem, předlohou,
jednoduchým náčrtem.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Matematika

2. ročník
úsečka, přímka
tělesa
 násobilka 1-5 a 10
sčítání a odčítání do 100
sčítání a odčítání do 20
zápis čísel do 100

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

2. ročník
malba, grafika, modelování, rytmus ve
Vv

Matematika

tělesa
zápis čísel do 100
 násobilka 1-5 a 10
sčítání a odčítání do 100
sčítání a odčítání do 20
zápis čísel do 100
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

2. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Konstrukční činnosti•

3. Pěstitelské práce
Očekávané výstupy

žák:

provádí pozorování přírody, zaznasmená a zhodnotí výsledky
pozorování, pečuje o nenáročné rostliny

MINIMÁLNÍ:
 provádí pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích a
popíše jeho výsledky

Pěstitelské práce•

Učivo
Pěstitelské práce - poznává základní podmínky pro pěstování rostlin,
půdy a její zpracování, výživu rostlin, osivo. Pěstuje rostliny ze
semen v místnosti, na zahradě.

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Prvouka

2. ročník
rostliny a zvířata

přesahy z učebních bloků:

Prvouka

2. ročník
rostliny a zvířata

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Pěstitelské práce•
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

2. ročník

4. Příprava pokrmů
Očekávané výstupy

žák:

připraví tabuli pro jednoduché stolování, chová se vhodně při
stolování

MINIMÁLNÍ:
 chová se vhodně při stolování

Příprava pokrmů•

Učivo
Příprava pokrmů - seznamuje se se základním vybavením kuchyně,
výběrem, nákupem a skladováním potravin.

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Matematika

2. ročník
 násobilka 1-5 a 10
sčítání a odčítání do 100

Prvouka

domov

přesahy z učebních bloků:

Matematika

2. ročník
slovní úlohy
sčítání a odčítání
 násobilka 1-5 a 10

Prvouka

domov

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Příprava pokrmů•

3. ročník
1 týdně, P

1. Práce s drobným materiálem
Očekávané výstupy

žák:

vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů, pracuje podle slovního návodu a předlohy

Práce s drobným materiálem•

Učivo
Práce s drobným materilem - vlastnosti materiálu (přírodniny,
modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, folie, aj.), používá
pracovní pomůcky a nástroje - zná jejich funkci a využití,seznamuje
se s lidovými zvyky, tradicemi a řemesly
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

3. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Matematika

3. ročník
konstukční úlohy
rovinné útvary
násobení a dělení mimo obor
násobilek
dělení se zbytkem

Prvouka

rozmanitosti přírody

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

3. ročník
malba, grafika, modelování, rytmus ve
Vv
linie, barva, plastické materiály

Matematika

rovinné útvary
písemné násobení
násobení a dělení mimo obor
násobilek
dělení se zbytkem

Prvouka

rozmanitosti přírody

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Práce s drobným materiálem•

2. Konstrukční činnosti
Očekávané výstupy

žák:

zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi
Konstrukční činnosti•

Učivo
Konstrukční činnosti - využití stavebnic (plošné, prostorové,
konstrukční), sestavuje modely. Pracuje s návodem, předlohou,
jednoduchým náčrtem.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Matematika

3. ročník
konstukční úlohy
tělesa
rovinné útvary
slovní úlohy
písemné násobení
sčítání a odčítání do 1000
čísla do 1000

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

3. ročník
malba, grafika, modelování, rytmus ve
Vv
linie, barva, plastické materiály

Matematika

konstukční úlohy
tělesa
rovinné útvary
písemné násobení
násobení a dělení mimo obor
násobilek
dělení se zbytkem
písemné +,-
násobení a dělení

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

3. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Konstrukční činnosti•

3. Pěstitelské práce
Očekávané výstupy

žák:

provádí pozorování přírody, zaznasmená a zhodnotí výsledky
pozorování, pečuje o nenáročné rostliny

MINIMÁLNÍ:
pečuje o nenáročné rostliny

Pěstitelské práce•

Učivo
Pěstitelské práce - poznává základní podmínky pro pěstování rostlin,
půdy a její zpracování, výživu rostlin, osivo. Pěstuje rostliny ze
semen v místnosti, na zahradě.

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Matematika

3. ročník
sčítání a odčítání do 1000
násobení a dělení

Prvouka

člověk a jeho zdraví
rozmanitosti přírody

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

3. ročník
rozvoj pozorovacích schopností

Matematika

sčítání a odčítání do 1000
čísla do 1000

Prvouka

člověk a jeho zdraví
rozmanitosti přírody

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Pěstitelské práce•

4. Příprava pokrmů
Očekávané výstupy

žák:

připraví tabuli pro jednoduché stolování, chová se vhodně při
stolování

MINIMÁLNÍ:
 upraví stůl pro jednoduché stolování

Příprava pokrmů•

Učivo
Příprava pokrmů - seznamuje se se základním vybavením kuchyně,
výběrem, nákupem a skladováním potravin.
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

3. ročník

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Matematika

3. ročník
slovní úlohy
dělení se zbytkem
sčítání a odčítání zpaměti
násobení a dělení

Prvouka

člověk a jeho zdraví

přesahy z učebních bloků:

Matematika

3. ročník
slovní úlohy
dělení se zbytkem
sčítání a odčítání do 1000
čísla do 1000
zaokrouhlování
písemné +,-
sčítání a odčítání zpaměti
násobení a dělení

Prvouka

člověk a jeho zdraví

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Příprava pokrmů•

4. ročník
1 týdně, P
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

4. ročník

1. Práce s drobným materiálem
Očekávané výstupy

žák:

vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě
své představivosti různé výrobky z daného materiálu, využívá při
tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic,
volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k
použitému materiálu, udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první
pomoc při úrazu

MINIMÁLNÍ:
užívá jednoduché pracovní nástroje a pomůcky
udržuje pořádek na svém pracovním místě, dodržuje zásady
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při drobném
úrazu

Práce s drobným materiálem•

Učivo
Práce s drobným materiálem - zvládá jednoduché pracovní operace
a postupy, organizaci práce, využití lidových zvyků, tradice
a řemesel. Vlastnosti materiálů (přírodniny, modelovací hmota, papír,
karton, textil, drát atd.)

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Matematika

4. ročník
převody jednotek
slovní úlohy
početní operace

Přírodověda

byliny-dřeviny
Výtvarná výchova

Plošná a prostorová tvorba

přesahy z učebních bloků:

Matematika

4. ročník
osová souměrnost
slovní úlohy
početní operace

Výtvarná výchova

Interpretace vizuálního sdělení
Plošná a prostorová tvorba
Vizuálně obrazné vyjádření

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Práce s drobným materiálem•

2. Konstrukční činnosti
Očekávané výstupy

žák:

provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a
demontáž, pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úrazu

MINIMÁLNÍ:
provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a
demontáž

Konstrukční činnosti•

Učivo
Konstrukční činnosti - práce s návodem, předlohou a jednoduchým
náčrtem.
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

4. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Kreativita

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

přesahy do učebních bloků:

Matematika

4. ročník
osová souměrnost
základní útvary v rovině
převody jednotek
početní operace

Výtvarná výchova

Plošná a prostorová tvorba

přesahy z učebních bloků:

Matematika

4. ročník
základní útvary v rovině

Výtvarná výchova

Interpretace vizuálního sdělení
Plošná a prostorová tvorba
Vizuálně obrazné vyjádření

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Konstrukční činnosti•

3. Pěstitelské práce
Očekávané výstupy

žák:

provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede
pěstitelské pokusy a pozorování, ošetřuje a pěstuje podle daných
zásad pokojové i jiné rostliny, volí podle druhu pěstitelských
činností správné pomůcky, nástroje a náčiní, dodržuje zásady
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu

MINIMÁLNÍ:
udržuje pořádek na pracovním místě; dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při drobném poranění
volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje
a náčiní

Pěstitelské práce•

Učivo
Základní podmínky pěstování rostlin. Půda a její zpracování. Výživa
rostlin. Osivo. Pěstování rostlin ze semen - v místnosti, na zahradě
(okrasné rostliny, léčivky). Pokojové rostliny, rostliny jedovaté,
rostliny jako drogy. Alergie.

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Základní podmínky života

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mezilidské vztahy

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Matematika

4. ročník
přirozená čísla
slovní úlohy

Přírodověda

rovnováha  v přírodě
byliny-dřeviny
stavba rostlin
rostliny plané a užitkové

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

4. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Pěstitelské práce•

4. Příprava pokrmů
Očekávané výstupy

žák:

orientuje se v základním vybavení kuchyně, připraví samostatně
jednoduchý pokrm, dodržuje pravidla správného stolování a
společenského chování, dodržuje pořádek a čistotu, hygienu,
bezpečnost práce, poskytne první pomoc při práci v kuchyni

MINIMÁLNÍ:
uvede základní vybavení kuchyně
připraví samostatně jednoduchý pokrm
uplatňuje zásady správné výživy
dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování
při stolování

Příprava pokrmů•

Učivo
Základní vybavení kuchyně. Výběr, nákup a skladování potravin.
Pravidla stolování. Technika v kuchyni.

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Kreativita

Mezilidské vztahy

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Matematika

4. ročník
převody jednotek
početní operace
zaokrouhlování

Přírodověda

domácí zvířata
rostliny plané a užitkové

přesahy z učebních bloků:

Přírodověda

4. ročník
houby

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Příprava pokrmů•
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

5. ročník

5. ročník
1 týdně, P

1. Práce s drobným materiálem
Očekávané výstupy

žák:

vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě
své představivosti různé výrobky z daného materiálu, využívá při
tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic,
volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k
použitému materiálu, udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první
pomoc při úrazu

MINIMÁLNÍ:
využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem vlastní
fantazii
volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k
použitému materiálu
udržuje pořádek na pracovním místě; dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při drobném poranění

Práce s drobným materiálem•

Učivo
Práce s drobným materiálem - zvládá jednoduché pracovní operace
a postupy, organizaci práce, využití lidových zvyků, tradice
a řemesel. Vlastnosti materiálů (přírodniny, modelovací hmota, papír,
karton, textil, drát atd.)

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Kreativita

Mezilidské vztahy

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Matematika

5. ročník
konstrukce čtverce a obdélníku
rovina a úhel
početní operace
převody jednotek
písemné algoritmy

Přírodověda

ochrana zdraví
rostliny

Výtvarná výchova

Plošná a prostorová tvorba

přesahy z učebních bloků:

Matematika

5. ročník
početní operace
převody jednotek
písemné algoritmy

4. ročník
slovní úlohy

Výtvarná výchova

5. ročník
Vizuálně obrazné vyjádření

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Práce s drobným materiálem•
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5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

5. ročník

2. Konstrukční činnosti
Očekávané výstupy

žák:

provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a
demontáž, pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úrazu

MINIMÁLNÍ:
pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu

Konstrukční činnosti•

Učivo
Konstrukční činnosti - práce s návodem, předlohou a jednoduchým
náčrtem.

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Matematika

5. ročník
poloha bodů v rovině
konstrukce trojúhelníku
konstrukce kružnice a kruhu
konstrukce čtverce a obdélníku
rovina a úhel
převody jednotek

Přírodověda

člověk součástí přírody
Výtvarná výchova

Plošná a prostorová tvorba

přesahy z učebních bloků:

Matematika

5. ročník
poloha bodů v rovině
konstrukce trojúhelníku
konstrukce kružnice a kruhu
konstrukce čtverce a obdélníku
rovina a úhel
převody jednotek

Výtvarná výchova

Vizuálně obrazné vyjádření

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Konstrukční činnosti•

3. Pěstitelské práce
Očekávané výstupy

žák:

provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede
pěstitelské pokusy a pozorování, ošetřuje a pěstuje podle daných
zásad pokojové i jiné rostliny, volí podle druhu pěstitelských
činností správné pomůcky, nástroje a náčiní, dodržuje zásady
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu

MINIMÁLNÍ:
ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny a
provádí pěstitelská pozorování
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první
pomoc při úrazu na zahradě

Pěstitelské práce•

Učivo
Základní podmínky pěstování rostlin. Půda a její zpracování. Výživa
rostlin. Osivo. Pěstování rostlin ze semen - v místnosti, na zahradě
(okrasné rostliny, léčivky). Pokojové rostliny, rostliny jedovaté,
rostliny jako drogy. Alergie.
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

5. ročník

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Základní podmínky života

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Kreativita

Komunikace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Matematika

5. ročník
početní operace
převody jednotek

Přírodověda

zdravý životní styl
rostliny
život na Zemi
člověk součástí přírody

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Pěstitelské práce•

4. Příprava pokrmů
Očekávané výstupy

žák:

orientuje se v základním vybavení kuchyně, připraví samostatně
jednoduchý pokrm, dodržuje pravidla správného stolování a
společenského chování, dodržuje pořádek a čistotu, hygienu,
bezpečnost práce, poskytne první pomoc při práci v kuchyni

MINIMÁLNÍ:
připraví samostatně jednoduchý pokrm
udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy
hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v
kuchyni

Příprava pokrmů•

Učivo
Základní vybavení kuchyně. Výběr, nákup a skladování potravin.
Pravidla stolování. Technika v kuchyni.

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

Vztah člověka k prostředí

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Matematika

5. ročník
převody jednotek

Přírodověda

ochrana zdraví
zdravý životní styl
lidské tělo
živočichové
rostliny

přesahy z učebních bloků:
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.2  Praktické činnosti
Učební osnovy

5. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Příprava pokrmů•

5.9.2  Praktické činnosti

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

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

1 1

Charakteristika předmětu
Obor praktické činnosti kumuluje poznatky z mnoha praktických i teoretických předmětů, zejména z oblasti

přírodních věd. Využívá základních znalostí přírody a umožňuje žákům osvojit si základní pracovní dovednosti

a návyky z různých pracovních oblastí, vede je k plánování a organizaci práce a k používání vhodných nástrojů,

nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě. Vštěpuje chápání práce a pracovních činností jako příležitosti

k seberealizaci a rozvíjení kreativity a tvůrčího myšlení.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Kompetence k učení

Osvojení obecně užívaných termínů, technik, postupů

Kompetence k řešení problémů

Hledat vlastní postupy, získávat informace, vyjadřovat závěry, prezentovat výsledky činnosti

Kompetence sociální a personální

Samostatným řešením a vyjádřením dosahovat pocitu uspokojení, odpovědnosti za vykonanou práci, akceptovat

pravidla při skupinové práci, aktivně se podílet na dosaženéí společného cíle

Kompetence komunikativní

Vyjadřovat se srozumitelně verbálními i nonverbálními prostředky, při společné práci komunikovat a kooperovat

tak, aby bylo dosaženo kvalitního výsledku

Kompetence občanské

Uvědomovat si své povinnosti a zodpovědnost za plnění úkolu, chápat základní ekologické a environmentální

problémy a vnímat je v souvislosti s procesem vlastní tvorby
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.2  Praktické činnosti
Učební osnovy

Kompetence pracovní

Získat správné pracovní návyky, při práci s jednotlivými materiály a technikami dodržovat technologické

postupy a pravidla bezpečnosti práce, být odpovědný za výsledek své práce i práce kolektivní

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

Tématické okruhy

Průřezová témata pokrývaná předmětem

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Kreativita

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

Tématické okruhy

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

6. ročník
1 týdně, P
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Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.2  Praktické činnosti
Učební osnovy

6. ročník

1. Chov domácího zvířectva
Očekávané výstupy

žák:

Žák prokáže základní znalosti z chovu drobných domácích zvířat,
dodržuje zásady bezpečného kontaktu se zvířaty, poskytne první
pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty.

MINIMÁLNÍ:
využívá zkušenosti s chovem vybraných domácích živočichů k
zajišťování jejich životních potřeb
prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad
bezpečného kontaktu
dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úrazu způsobeného zvířaty a při
styku s jedovatými rostlinami

Chov domácích zvířat•

Učivo
Kočky. psi. Drobní hlodavci. Ptáci. Akvarijní rybičky.
Chov, krmení, životní podmínky.

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kreativita

Komunikace

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis

6. ročník
ochrana životního prostředí
chování živočichů
potravní vztahy
praktické poznávání

Zoologická praktika

8. ročník
Mikroskopování

přesahy z učebních bloků:

Přírodopis

6. ročník
chování živočichů

Zoologická praktika

8. ročník
Mikroskopování

Přírodopis

nemoci a úrazy
choroby

6. ročník
ochrana životního prostředí

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Chov domácích zvířat•
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5.9.2  Praktické činnosti
Učební osnovy

6. ročník

2. Pěstitelství
Očekávané výstupy

žák:

Žák provádí jednoduché pěstitelské činnosti, očetřuje a pěstuje
podle daných zásad pokojové i jiné rostliny, dodržuje zásady
hygieny a bezpečnosti, poskytne první pomoc při úrazu.

MINIMÁLNÍ:
uvede význam hospodářsky důležitých rostlin a způsob jejich
pěstování
používá vhodné pracovní pomůcky a provádět jejich údržbu

Pěstitelství•

Žák ovládá základní pracovní postupy při zpracování rostlin,
využítí pro výzdobu, pracuje podle slovního návodu, předlohy,
náčrtu. Dodržuje zásady hygieny bezpečnosti práce, poskytne
první pomoc při úraze.

MINIMÁLNÍ:
volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
pěstuje a ošetřuje květiny v interiéru a využívat je k výzdobě

Rostliny a jejich využití•

Učivo
Léčivé rostliny. Koření. Ovocné a okrasné rostliny. Zelenina.
Základní podmínky pro pěstování.

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis

6. ročník
ochrana životního prostředí
vnější stavba rostlin
praktické poznávání

Botanická praktika

7. ročník
Mikroskopování

přesahy z učebních bloků:

Botanická praktika

7. ročník
Mikroskopování

Přírodopis

8. ročník
nemoci a úrazy
choroby

7. ročník
anatomie a morfologie rostlin
hospodářsky významné rostliny

6. ročník
ochrana životního prostředí

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Pěstitelství•
Rostliny a jejich využití•
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5.9.2  Praktické činnosti
Učební osnovy

6. ročník

3. Rostliny a jejich využití
Očekávané výstupy

žák:

Žák provádí jednoduché pěstitelské činnosti, očetřuje a pěstuje
podle daných zásad pokojové i jiné rostliny, dodržuje zásady
hygieny a bezpečnosti, poskytne první pomoc při úrazu.

MINIMÁLNÍ:
uvede význam hospodářsky důležitých rostlin a způsob jejich
pěstování
používá vhodné pracovní pomůcky a provádět jejich údržbu

Pěstitelství•

Žák ovládá základní pracovní postupy při zpracování rostlin,
využítí pro výzdobu, pracuje podle slovního návodu, předlohy,
náčrtu. Dodržuje zásady hygieny bezpečnosti práce, poskytne
první pomoc při úraze.

MINIMÁLNÍ:
volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
pěstuje a ošetřuje květiny v interiéru a využívat je k výzdobě

Rostliny a jejich využití•

Učivo
Okrasné rostliny. Úprava květin. Jednoduchá vazba. Zvykoslovné
předměty.
Rostliny a jejich využití v kuchyni. Návykové látky.

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kreativita

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Psychohygiena

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis

6. ročník
rostliny a prostředí
vnější stavba rostlin
potravní vztahy
praktické poznávání

Zeměpis

Česká republika

přesahy z učebních bloků:

Občanská výchova

6. ročník
Návykové látky
Domov

Přírodopis

7. ročník
anatomie a morfologie rostlin
hospodářsky významné rostliny

6. ročník
ochrana životního prostředí

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Pěstitelství•
Rostliny a jejich využití•
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5.9.2  Praktické činnosti
Učební osnovy

7. ročník

7. ročník
1 týdně, P

1. věrohodnost informací
Očekávané výstupy

žák:

 ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje
jejich závažnost a vzájemnou návaznost

MINIMÁLNÍ:
vyhledává potřebné informace na internetu

věrohodnost zdrojů informací•

Učivo
hodnota a relevance informací a informačních zdrojů, metody
a nástroje ověřování, internet

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Kreativita

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
věrohodnost zdrojů informací•
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5.9.2  Praktické činnosti
Učební osnovy

7. ročník

2. textový, tabulkový a prezentační editor
Očekávané výstupy

žák:

ovládá práci s textovými, tabulkovými a prezentačními editory a
využívá vhodných aplikací

MINIMÁLNÍ:
ovládat základy psaní na klávesnici, na uživatelské úrovni práci s
textovým editorem,využívat vhodné aplikace
zvládat práci s výukovými programy

práce s editory•

uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s
textem

práce s textem•

Učivo
textový, tabulkový a prezentační editor, vytváření textu, tabulek
a prezentací, porovnávání dat, jednoduché vzorce

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
práce s editory•
práce s textem•

3. informace a duševní vlastnictví
Očekávané výstupy

žák:

pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví
autorská práva•

Učivo
ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, informačí etika

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Kreativita

Mezilidské vztahy

Rozvoj schopností poznávání

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.9.3  Svět práce
Učební osnovy

7. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
autorská práva•

5.9.3  Svět práce

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

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

1 1

Charakteristika předmětu
Svět práce je předmět vycházející ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a je vyučován v osmém a devátem

ročníku. Předmět poskytuje žákům důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při zodpovědném

rozhodování o dalším profesním zaměření, učí žáky orientovat se v různých oborech lidské činnosti, formách

fyzické a duševní práce a osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro

volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profení orientaci.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Kompetence k učení

Žák se především učí vyhledávat a třídit informace, uvádět je do souvislostí, získané poznatky kriticky posuzovat

a vyvozovat z nich závěry pro využití v budoucnosti při volbě své profesní orientace a uplatnění na trhu práce

Kompetence k řešení problémů

Kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, dokáže zhodnotit své možnosti při volbě vzdělávací dráhy, promýšlí

a plánuje způsoby k co nejlepšímu dosažení stanoveného profesního cíle.

Kompetence komunikativní

Rozumí různým typům textů především z oblasti pracovněprávních vztahů, využívá získané komunikativní

dovednosti při jednání se zaměstanavateli a s orgány státní správy , využívá informační technologie při hledání

dalších možností vzdělávání, při hledání zaměstnání, ke komunikaci se zaměstnavateli a úřady práce.

Kompetence sociální a občanské

Vytváří si pozitivní představu o sobě samém, naučí se podporovat svoji sebedůvěru, ovládat a řídit svoje jednání

a chování tak, aby dosáhl co nejlepšího a sebeuspokojujícího uplatnění na trhu práce.

Kompetence občanské
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5.9.3  Svět práce
Učební osnovy

Chápe základní principy na nichž spočívají zákony a společenské normy, je se vědom svých práv a povinností,

dokáže se orientovat především v oblasti pracovněprávních vztahů, váží si a respektuje ostatní lidi, seznámí se

z různými formami diskriminace v pracovněprávní oblasti a naučí se jim bránit.

Kompetence pracovní

Na základě získaných znalostí dokáže učinit podložená a realistická rozhodnutí o svém dalším vzdělávání

a profesním zaměření, dokáže se orientovat v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského

záměru, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, dokáže rozvíjet své podnikatelské myšlení.

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Tématické okruhy

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

Stavba mediálních sdělení

Průřezová témata pokrývaná předmětem

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

8. ročník
1 týdně, P
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5.9.3  Svět práce
Učební osnovy

8. ročník

1. trh práce
Očekávané výstupy

žák:

orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí

MINIMÁLNÍ:
orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí, v
učebních oborech a středních školách

trh práce•

Učivo
seznámí se s různými povoláními lidí, druhy pracovištˇ, pracovních
prostředků, pracovních objektů, charaktery a druhy pracovních
činností, s požadavky kvalifikačními, zdravotními a osobnostními,
umí vysvětlit pojem rovnost příležitostí na trhu práce

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Psychohygiena

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Občanská výchova

8. ročník
Výroba, obchod, služby
Osobní rozvoj
Vnitřní svět člověka
Podobnost a odlišnost lidí

přesahy z učebních bloků:

Občanská výchova

8. ročník
Principy tržního hospodářství
Výroba, obchod, služby
Osobní rozvoj
Vnitřní svět člověka

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
trh práce•

2. volba profesní orientace
Očekávané výstupy

žák:

posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání
a profesní přípravy

MINIMÁLNÍ:
posoudí své možnosti v oblasti profesní, případně pracovní
orientace s přihlédnutím k potřebám běžného života

volba profesní orientace•

Učivo
seznámí se se základními principy při vobě profení orietace, dokáže
popsat své osobní zájmy a cíle, svůj tělesný a zdravotní stav, osobní
vlastnosti a schopnosti, dokáže zhodnotit jejich vliv na volbu profesní
orientace

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Psychohygiena

Poznávání lidí

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Občanská výchova

8. ročník
Osobní rozvoj
Vnitřní svět člověka
Podobnost a odlišnost lidí

přesahy z učebních bloků:

Občanská výchova

8. ročník
Principy tržního hospodářství
Výroba, obchod, služby
Osobní rozvoj
Vnitřní svět člověka

Anglický jazyk

práce s časopisem
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5.9.3  Svět práce
Učební osnovy

8. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
volba profesní orientace•

9. ročník
1 týdně, P

1. možnosti vzdělávání
Očekávané výstupy

žák:

využije profesní informace a poradenské služby pro výběr
vhodného vzdělávání

MINIMÁLNÍ:
orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí, v
učebních oborech a středních školách
posoudí své možnosti v oblasti profesní, případně pracovní
orientace s přihlédnutím k potřebám běžného života
využije profesní informace a poradenské služby pro výběr
vhodného dalšího vzdělávání
byl seznámen s právy a povinnostmi zaměstnanců a
zaměstnavatelů

možnosti vzdělávání•

Učivo
seznámí se s informační základmou pro volbu povolání, dokáže
pracovat s profesními informacemi a využívat poradenských služeb,
seznámí se s náplní učebních a studijních oborů a s průběhem
přijímacího řízení

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

8. ročník
Komunikační a slohová výchova

9. ročník
Komunikační a slohová výchova

Občanská výchova

8. ročník
Osobní rozvoj
Vnitřní svět člověka
Podobnost a odlišnost lidí

9. ročník
Evropská integrace

přesahy z učebních bloků:

Konverzace v anglickém jazyce

9. ročník
formulář

Anglický jazyk

internet

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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5.9.3  Svět práce
Učební osnovy

9. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
možnosti vzdělávání•

2. zaměstnání
Očekávané výstupy

žák:

prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby
při vstupu na trh práce

MINIMÁLNÍ:
prokáže v modelových situacích prezentaci své osoby při ucházení
se o zaměstnání
byl seznámen s možnostmi využití poradenské pomoci v případě
neúspěšného hledání zaměstnání

zaměstnání•

Učivo
zná pracovní příležitosti v obci a regionu, způsoby hledání
zaměstnání, umí napsat svůj životopis, připravit se na pohovor
u zaměstnavatele, seznámí se s problémy nezaměstananosti,
s právy a povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů, s činností
úřadu práce

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Stavba mediálních sdělení

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

8. ročník
Komunikační a slohová výchova

9. ročník
Komunikační a slohová výchova

Občanská výchova

8. ročník
Výroba, obchod, služby

9. ročník
Právo v každodenním životě
Právní řád ČR

přesahy z učebních bloků:

Konverzace v anglickém jazyce

9. ročník
různé texty

Občanská výchova

Právo v každodenním životě
Konverzace v anglickém jazyce

formulář

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
zaměstnání•

3. podnikání
Očekávané výstupy

žák:

získá informace o možnostech a způsobech podnikání na území
ČR

podnikání•

Učivo
seznámí se s druhy a strukturou organizací, nejčastějšími formami
podnikání, s možnostmi drobného a soukromého podnikání
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5.9.4  Vaření
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

8. ročník
Komunikační a slohová výchova

Občanská výchova

Principy tržního hospodářství
Výroba, obchod, služby
Peníze

9. ročník
Právo v každodenním životě
Právní řád ČR

přesahy z učebních bloků:

Občanská výchova

9. ročník
Právo v každodenním životě

Konverzace v anglickém jazyce

formulář

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
podnikání•

5.9.4  Vaření

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

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

0+1

Charakteristika předmětu
Žáci se učí pracovat s různými surovinami a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat,

organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Dodržují zásady bezpečnosti a hygieny při práci.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Kompetence k učení

Osvojení obecně užívaných termínů, technik, postupů

Kompetence k řešení problémů

Hledat vlastní postupy, získávat informace, vyjadřovat závěry, prezentovat výsledky činnosti

Kompetence sociální a personální

Samostatným řešením a vyjádřením dosahovat pocitu uspokojení, odpovědnosti za vykonanou práci, akceptovat

pravidla při skupinové práci, aktivně se podílet na dosaženéí společného cíle

Žáci se učí pracovat s různými surovinami a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat,
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5.9.4  Vaření
Učební osnovy

organizovat a hdnotit svou práci samostatně i ve skupině. Dodržují zásady bezpečnosti a hygieny při práci.

Kompetence komunikativní

Vyjadřovat se srozumitelně verbálními i nonverbálními prostředky, při společné práci komunikovat a kooperovat

tak, aby bylo dosaženo kvalitního výsledku

Kompetence občanské

Uvědomovat si své povinnosti a zodpovědnost za plnění úkolu, chápat základní ekologické a environmentální

problémy a vnímat je v souvislosti s procesem vlastní tvorby

Kompetence pracovní

Získat správné pracovní návyky, při práci s jednotlivými materiály a technikami dodržovat technologické

postupy a pravidla bezpečnosti práce, být odpovědný za výsledek své práce i práce kolektivní

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

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

Průřezová témata pokrývaná předmětem

7. ročník
0+1 týdně, V
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5.9.4  Vaření
Učební osnovy

7. ročník

1. kuchyňský inventář
Očekávané výstupy

žák:

používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje
základní spotřebiče

MINIMÁLNÍ:

používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje
spotřebiče

kuchyňské spotřebiče•

Učivo
používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní
spotřebiče

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kreativita

Poznávání lidí

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
kuchyňské spotřebiče•
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5.9.4  Vaření
Učební osnovy

7. ročník

2. příprava pokrmů
Očekávané výstupy

žák:

používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje
základní spotřebiče

MINIMÁLNÍ:

používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje
spotřebiče

kuchyňské spotřebiče•

připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy

MINIMÁLNÍ:
připraví jednoduché pokrmy podle daných postupů v souladu se
zásadami zdravé výživy

příprava pokrmů•

dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce,  poskytne 1.
pomoc při úrazech v kuchyni

MINIMÁLNÍ:
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první
pomoc při úrazech v kuchyni

zásady hygieny a bezpečnosti práce•

Učivo
připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

Kooperace a kompetice

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Psychohygiena

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Matematika

7. ročník
Procenta

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
kuchyňské spotřebiče•
příprava pokrmů•
zásady hygieny a bezpečnosti práce•
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5.9.4  Vaření
Učební osnovy

7. ročník

3. principy stolování
Očekávané výstupy

žák:

dodržuje základní principy stolování, společenského chování a
obsluhy u stolu ve společnosti

MINIMÁLNÍ:
dodržuje základní principy stolování a obsluhy u stolu

pravidla stolování a společ. chování•

dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce,  poskytne 1.
pomoc při úrazech v kuchyni

MINIMÁLNÍ:
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první
pomoc při úrazech v kuchyni

zásady hygieny a bezpečnosti práce•

Učivo
dodržuje základní principy stolování, společenského chování
a obsluhy u stolu ve společnosti

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kreativita

Poznávání lidí

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
pravidla stolování a společ. chování•
zásady hygieny a bezpečnosti práce•

4. zásady hygieny
Očekávané výstupy

žák:

dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce,  poskytne 1.
pomoc při úrazech v kuchyni

MINIMÁLNÍ:
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první
pomoc při úrazech v kuchyni

zásady hygieny a bezpečnosti práce•

Učivo
dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce, poskytne 1. pomoc
při úrazech v kuchyni
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5.9.4  Vaření
Učební osnovy

7. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

Kooperace a kompetice

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Psychohygiena

Kreativita

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
zásady hygieny a bezpečnosti práce•

5. provoz a údržba domácnosti
Očekávané výstupy

žák:

MINIMÁLNÍ:
- provádí jednoduché operace platebního styku
- ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v
domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných
spotřebičů používaných v domácnosti
- správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením,
provádí drobnou domácí údržbu, používá vhodné prostředky při
práci v domácnosti
- dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy
a poskytne první pomoc při úrazu elektrickým proudem nebo
chemikálií

provoz a údržba domácnosti•

Učivo

    •  operace platebního styku
    •  jednoduché pracovní postupy při základních činnostech
v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných
spotřebičů používaných v domácnosti
    •  správné zacházení s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením,
provádí drobnou domácí údržbu
    •  základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.9.5  Šití
Učební osnovy

7. ročník

Kritéria hodnocení
provoz a údržba domácnosti•

5.9.5  Šití

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

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

0+1

Charakteristika předmětu
Předmět Domácnost - šití vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných

výsledků práce. Žáka vede k pozitivnímu vztahu k práci, učí jej tvůrčím postupům při vytváření jednoduchých

výrobků přiměřenými pracovními postupy a operacemi na základě jeho představivosti i podle jednoduchých

návodů a předloh. Rozvíjí kreativitu a při tvořivých činnostech žáky seznamuje a využívá prvky lidových tradic.

Učí žáky zvolit a používat vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k danému materiálu. Učí žáka,

aby dokázal svou práci naplánovat a zorganizovat, aby udržoval pořádek na pracovním místě, pravidla hygieny

a bezpečnosti při práci. Žákům vštěpuje základní pracovní návyky a pomáhá jim orientovat se na trhu práce.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Kompetence k učení

Osvojení obecně užívaných termínů, technik, postupů

Kompetence k řešení problémů

Hledat vlastní postupy, získávat informace, vyjadřovat závěry, prezentovat výsledky činnosti

Kompetence sociální a personální

Samostatným řešením a vyjádřením dosahovat pocitu uspokojení, odpovědnosti za vykonanou práci, akceptovat

pravidla při skupinové práci, aktivně se podílet na dosaženéí společného cíle

Kompetence komunikativní

Vyjadřovat se srozumitelně verbálními i nonverbálními prostředky, při společné práci komunikovat a kooperovat

tak, aby bylo dosaženo kvalitního výsledku

Kompetence občanské

Uvědomovat si své povinnosti a zodpovědnost za plnění úkolu, chápat základní ekologické a environmentální

problémy a vnímat je v souvislosti s procesem vlastní tvorby

Kompetence pracovní

Získat správné pracovní návyky, při práci s jednotlivými materiály a technikami dodržovat technologické

postupy a pravidla bezpečnosti práce, být odpovědný za výsledek své práce i práce kolektivní
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5.9.5  Šití
Učební osnovy

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Tématické okruhy

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

Tvorba mediálního sdělení

Průřezová témata pokrývaná předmětem

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

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 K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

Tématické okruhy

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

Tématické okruhy

Lidské vztahy

Etnický původ

Multikulturalita

Princip sociálního smíru a solidarity
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5.9.5  Šití
Učební osnovy

8. ročník

8. ročník
0+1 týdně, V

1. Oděvnictví
Očekávané výstupy

žák:

Žák se seznámí s historií a vývojem oděvů, módními trendy,
barevnou typologií a dokáže rozlišit oděv z různých historických
období a posoudí barevnost oděvu vhodnou pro sebe, své blízké.
Rozpozná a využívá při tvořivých činnostech prvky lidových tradic.

Oděvnictví•

Učivo
Oděv - historie, vývoj, současnost, trendy.
- barevná typologie, typy barev.

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Tvorba mediálního sdělení

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Princip sociálního smíru a solidarity

Etnický původ

Multikulturalita

Kulturní diference

Lidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kreativita

Poznávání lidí

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

8. ročník
Imperiální doba
Baroko
Osvícenství

přesahy z učebních bloků:

Občanská výchova

8. ročník
Výroba, obchod, služby

Výtvarné činnosti

Textil

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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5.9.5  Šití
Učební osnovy

8. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Oděvnictví•

2. Ruční práce
Očekávané výstupy

žák:

Žák vytváří přiměřenými pracovními postupy a operacemi na
základě návodu i své představivosti různé výrobky z daného
materiálu. Volí vhodné pracovní pomůcky a nástroje vzhledem k
použitému materiálu.
Udržuje pořádek na pracovním místě a zásady bezpečnosti a
hygieny při práci.
Žák se seznámí se základními vyšívacími stehy, dokáže je
prakticky aplikovat, vytvoří výšivku.
Žák zvládne základní techniky pletení, vytvoří jednoduchý vzorník.

Ruční práce•

Učivo
Základní vyšívací stehy.
Základy pletení.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Kreativita

Mezilidské vztahy

Rozvoj schopností poznávání

Psychohygiena

přesahy do učebních bloků:

Občanská výchova

8. ročník
Výroba, obchod, služby

Chemie

vlastnosti látek

přesahy z učebních bloků:

Občanská výchova

8. ročník
Výroba, obchod, služby

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Ruční práce•

3. Šicí stroj
Očekávané výstupy

žák:

Źák volí vhodné pracovní pomůcky, materiály, nástroje a náčiní
vzhledem k použitému materiálu a zvolenému postupu. Udržuje
požádek na pracovním místě, dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce, umí poskytnout první pomoc při úrazu.
Žák zvládne základní obsluhu šicícho stroje, výměnu horních a
spodních nití, volbu programů, strečové stehy.
Žák navrhne a vytvoří sáček, polštář, ubrus a prostírání.
Žák se naučí vyměnit poškozený zip a šít záclony.

Šicí stroj•

Učivo
Seznámení se šicím strojem, obsluha, základní stehy.
Ozdobné stehy.
Sáček.
Polštář.
Šití zipu a záclon.
Ubrus a prostírání.
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5.9.6  Pěstitelské práce
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

Multikulturalita

Kulturní diference

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Občanská výchova

8. ročník
Výroba, obchod, služby

Přírodopis

nemoci a úrazy

přesahy z učebních bloků:

Občanská výchova

8. ročník
Výroba, obchod, služby

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Šicí stroj•

5.9.6  Pěstitelské práce

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

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

0+1 0+2

Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Pěstitelské práce vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce a navazuje na poznatky

ze vzdělávacího oboru Člověk a příroda.

Předmět reaguje svým obsahem na současný trend v přetváření ovocných a zelinářských zahrad na zahrady

okrasné. Základem je tedy soubor znalostí a dovedností nutných k základní péči o dřeviny jak okrasné, tak

ovocné. Postihuje široké spektrum pracovních činností souvisejících s péčí o zeleň, vede žáky k získávání

základních uživatelských dovedností a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. Vzdělávací obsah

předmětu vychází z konkrétních životních situací. Cíleně se zaměřuje na praktické (zejména manuální) pracovní
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5.9.6  Pěstitelské práce
Učební osnovy

dovednosti a návyky a doplňuje tak celé základní vzdělání o tuto důležitou složku nezbytnou pro uplatnění

člověka v dalším životě a ve společnosti.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Kompetence k učení

Ve výuce se zaměřujeme prioritně na „aktivní“ dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich získávání.

Učíme trpělivosti, povzbuzujeme. Podporujeme samostatnost a tvořivost. Učíme žáky plánovat, organizovat

a vyhodnocovat jejich činnosti.

Kompetence k řešení problémů

Vedeme žáky k řešení problémových úloh a situací. Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení.

Podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů.

Kompetence komunikativní

Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty. Učíme žáky tvořivě

využívat dostupné prostředky při prezentaci výsledků své práce. Klademe důraz na „kulturu“ komunikace.

Kompetence sociální a personální

Podporujeme vzájemnou spolupráci žáků. Učíme žáky objektivně hodnotit práci svoji i práci svých spolužáků.

Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování.

Kompetence občanské

Netolerujeme sociálně patologické projevy chování. Sledujeme chování žáků (především při práci s různým

nářadím) - včas přijímáme účinná opatření. Informační zdroje využíváme rozumně a zodpovědně.

Kompetence pracovní

Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Dbáme na dodržování zásad bezpečnosti práce, ochranu zdraví při

práci a citlivé zacházení s nástroji. Různými formami (film, internet, exkurze apod.) seznamujeme žáky

s rozličnými profesemi uplatňujícími péči o zeleň.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

Tématické okruhy

Průřezová témata pokrývaná předmětem

7. ročník
0+1 týdně, V
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
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5.9.6  Pěstitelské práce
Učební osnovy

7. ročník

1. zeleň v obci
Očekávané výstupy

žák:

žák je schopen odvodit důvody pěstování zeleně, rozhoduje o
vhodnosti či nevhodnosti výsadby dřevin

zeleň v obci•

Učivo
zeleň v obci, vhodnost či nevhodnost výsadby dřevin

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
zeleň v obci•

2. výsadba dřevin
Očekávané výstupy

žák:

žák umí vysadit dřevinu, zná základní pravidla výsadby
výsadba dřevin•

Učivo
základní pravidla výsadby dřevin, praktická výsadba na pozemku či
v obci

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
výsadba dřevin•

 901
Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové

SMILE verze 3.2.0



Otevřená škola - ŠVP pro základní vzdělávání
Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.6  Pěstitelské práce
Učební osnovy

7. ročník

3. péče o dřeviny
Očekávané výstupy

žák:

žák umí použít výchovný řez stromů a keřů, rozlišuje řez
výchovný, udržovací a zmlazovací, chápe důležitost péče o
dřeviny

řez dřevin•

Učivo
řez výchovný, udržovací, zmlazovací
základní pravidla řezu, ošetřování ran

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
řez dřevin•

4. péče o prostředí
Očekávané výstupy

žák:

žák se prakticky podílí na údržbě školníhio pozemku (řez dřevin,
výsadby, pletí, ...)

péče o prostředí•

Učivo
praktická činnost na školním pozemku (péče o dřeviny, travnaté
plochy, školní jezírko, ...) a v okolí školy

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
péče o prostředí•
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5.9.7  Technické práce
Učební osnovy

9. ročník

9. ročník
0+2 týdně, V

5.9.7  Technické práce

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

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

0+1

Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Technické práce vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké

spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získávání základních uživatelských dovedností

v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. Vzdělávací obsah

předmětu vychází z konkrétních životních situací, v nichž přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností

a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech. Cíleně se zaměřuje na praktické (zejména

manuální) pracovní dovednosti a návyky a doplňuje tak celé základní vzdělání o tuto důležitou složku nezbytnou

pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Kompetence k učení

Ve výuce se zaměřujeme prioritně na „aktivní“ dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich získávání.

Učíme trpělivosti, povzbuzujeme. Podporujeme samostatnost a tvořivost. Učíme žáky plánovat, organizovat

a vyhodnocovat jejich činnosti.

Kompetence k řešení problémů

Vedeme žáky k řešení problémových úloh a situací. Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení.

Podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů.

Kompetence komunikativní

Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty. Učíme žáky tvořivě

využívat dostupné prostředky při prezentaci výsledků své práce. Klademe důraz na „kulturu“ komunikace.

Kompetence sociální a personální

Podporujeme vzájemnou spolupráci žáků. Učíme žáky objektivně hodnotit práci svoji i práci svých spolužáků.

Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování.

Kompetence občanské

Netolerujeme sociálně patologické projevy chování. Sledujeme chování žáků (především při práci s různými

stroji a nástroji) - včas přijímáme účinná opatření. Učíme žáky poskytnout účinnou první pomoc. Informační

zdroje využíváme rozumně a zodpovědně.

Kompetence pracovní

Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Dbáme na dodržování zásad bezpečnosti práce, ochranu zdraví při

práci a citlivé zacházení se stroji a nástroji. Různými formami (film, internet, exkurze apod.) seznamujeme žáky

s rozličnými technickými profesemi. Podporujeme využívání výpočetní techniky, internetu a používání cizího
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5.9.7  Technické práce
Učební osnovy

jazyka.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Tématické okruhy

Průřezová témata pokrývaná předmětem

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Kreativita

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikace

8. ročník
0+1 týdně, V

1. bezpečnost práce
Očekávané výstupy

žák:

dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady
bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím, poskytne
první pomoc při úrazu

MINIMÁLNÍ:
dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady
bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne
první pomoc při úrazu
dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytuje první pomoc při drobném úrazu

bezpečnost a hygiena práce•

Učivo
zásady bezpečnosti a hygieny při práci, zásady bezpečnosti
a ochrany při práci s
nástroji a nářadím, první pomoc při úrazu

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Psychohygiena

Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Verze: 6., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.7  Technické práce
Učební osnovy

8. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
bezpečnost a hygiena práce•

2. práce v souvislostech
Očekávané výstupy

žák:

organizuje a plánuje svoji pracovní činnost

MINIMÁLNÍ:
organizuje svoji pracovní činnost
zvolí vhodný pracovní postup v souladu s druhem zpracovávaného
materiálu

organizace a plánování•

Učivo
organizace a plánování práce, úloha techniky v životě člověka,
zneužití techniky, technika a životní prostředí, technika a volný čas,
tradice a řemesla

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
organizace a plánování•
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5.9.7  Technické práce
Učební osnovy

8. ročník

3. technická dokumentace
Očekávané výstupy

žák:

užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt
výrobku

MINIMÁLNÍ:
pracuje s jednoduchou technickou dokumentací, orientuje se v
pracovních postupech a návodech

technická dokumentace•

Učivo
technické náčrty a výkresy, technické informace, návody

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk

8. ročník
práce s časopisem

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
technická dokumentace•
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5.9.7  Technické práce
Učební osnovy

8. ročník

4. vlastnosti a zpracování materiálů
Očekávané výstupy

žák:

provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje
technologickou kázeň

MINIMÁLNÍ:
získá základní vědomosti o materiálech, nástrojích a pracovních
postupech; provádí jednoduché práce s technickými materiály a
dodržuje technologickou kázeň

jednoduché práce•

řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů,
pracovních nástrojů a nářadí

MINIMÁLNÍ:
řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů,
pracovních nástrojů a nářadí
rozlišuje různé druhy materiálů a zná jejich vlastnosti
správně vybere a používá vhodné pracovní nástroje a pomůcky
dovede pracovní postupy k finálnímu výrobku
sestaví podle návodu, náčrtu, plánu daný model
ovládá montáž a demontáž jednoduchého zařízení, provádí
údržbu jednoduchých předmětů a zařízení
dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní
předpisy; poskytne první pomoc při úrazu

technické úkoly•

Učivo
vlastnosti materiálů a jejich použití v praxi (dřevo, kov, plast),
pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování (dřevo,
kov, plast), pracovní operace a technologické postupy

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků:

Chemie

8. ročník
vlastnosti látek

přesahy z učebních bloků:

Chemie

8. ročník
vlastnosti látek

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
jednoduché práce•
technické úkoly•
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6.2 Advent
Projekty

6 Projekty
Název školy Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové

Adresa Jiráskova 206, Smiřice, 503 03

Otevřená škola - ŠVP pro základní vzděláváníNázev ŠVP

od 1.9.2016Platnost Základní vzděláníDosažené vzdělání

Délka studia v letech: 9Název RVP RVP ZV Základní vzdělávání

celoroční školní projekt se zaměřením na rozvoj dovedností porozumění textu, nacházení a řešení problémů,

matematizace úloh, rozvíjení spolupráce a komunikace

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
• Rozvoj schopností poznávání
• Sebepoznání a sebepojetí
• Seberegulace a sebeorganizace
• Komunikace
• Kooperace a kompetice
• Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
• Práce v realizačním týmu

Určen pro:6.1 Matematické pohádky 6. ročník
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6.3 Velikonoce
Projekty

Advent-- měsíc prosinec

Lidové zvyky a tradice v období adventu.

Vánoční písně a koledy.

Předvánoční výzdoba školy - dárky.

Vánoční besídky.

Prezentace ve škole.

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
• Rozvoj schopností poznávání
• Kreativita
• Poznávání lidí
• Mezilidské vztahy
• Komunikace

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

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
• Lidské vztahy
• Etnický původ
• Multikulturalita

4. ročník
Předvánoční výzdoba. Koledy a básně. Ukázky zvyků. Štědrovečerní stolování.

Besídky . dárky pro kamarády, sourozence a rodiče.

5. ročník
Předvánoční výzdoba. Koledy a básně. Ukázky zvyků. Štědrovečerní stolování.

Besídky . dárky pro kamarády, sourozence a rodiče.

Určen pro:6.2 Advent 1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
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6.5 Olympijské dny
Projekty

Velikonoce - předvelikonoční týden

Zvyky a tradice v období Velikonoc.

Tvořivé dílny. Výroba kraslic.

Pletení pomlázky.Pečení pečiva.

Výzdoba školy.

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
• Rozvoj schopností poznávání
• Kreativita
• Mezilidské vztahy
• Komunikace
• Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

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

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
• Lidské vztahy

4. ročník
Velikonoční í výzdoba - pletení z proutků, kraslice, jarní obilí.

Ukázky zvyků - využití četby ( Babička, Děti z Bullerbinu)

Prezentace ve škole

5. ročník
Velikonoční í výzdoba - pletení z proutků, kraslice, jarní obilí.

Ukázky zvyků - využití četby ( Babička, Děti z Bullerbinu)

Prezentace ve škole

Určen pro:6.3 Velikonoce 1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník

Využití netradičních metod práce pro zvýšení efektivity učení.

Rej masek.

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
• Rozvoj schopností poznávání
• Kreativita
• Mezilidské vztahy
• Komunikace
• Kooperace a kompetice
• Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
• Lidské vztahy

Určen pro:6.4 Strašidelné dny 1. ročník
2. ročník
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6.6 Antika
Projekty

Olympikské dny - 2 dny závěr června

Atletika

Míčové hry

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
• Sebepoznání a sebepojetí
• Seberegulace a sebeorganizace
• Komunikace
• Kooperace a kompetice

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

4. ročník
Altetické disciplíny

- hod míčkem

- běh vytrvalostní

- sprint 60 metrů

-skok daleký

Míčové hry - vybíjená

postřehové závody

5. ročník
Altetické disciplíny

- hod míčkem

- běh vytrvalostní

- sprint 60 metrů

-skok daleký

Míčové hry - vybíjená

Postřehové závody

Určen pro:6.5 Olympijské dny 1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
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6.7 Zdravé zuby
Projekty

Projekt prolíná učivo dějepisu, literatury a výtvarné výchovy. Je zaměřen na seznámení s antickou kulturou,

mytologií. Temata: Počátky divadla, masky. Řečtí bohové a jejich příběhy. Archeologické nálezy. Keramika.

Trója.Odysseovy cesty.

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
• Rozvoj schopností poznávání
• Kreativita
• Mezilidské vztahy

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

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
• Kulturní diference
• Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
• Lidské aktivity a problémy životního prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
• Práce v realizačním týmu

Určen pro:6.6 Antika 6. ročník
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6.8 Bezpečně do školy
Projekty

Celostátní projekt Zdravé zuby ( říjen - duben )

Zapojení docelostátní soutěže.

Doporučení pravidelných preventivních prohlídek.

Soutěže v základních znalostech týkajících se zubů a správné stravy.

Vvytvářet u dětí dovednosti vedoucí ke správné péči o chrup.

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
• Rozvoj schopností poznávání
• Sebepoznání a sebepojetí
• Komunikace

1. ročník
V 1. roč. zábavnou formou pomocí doplňovaček a omalovánek vytvářet u dětí dovednosti vedoucí ke správné

péči o chrup. Od 3. roč. prohlubovat a upevňovat návyky správné ústní hygieny a vybudovat u žáků povědomí

o důležitosti preventivních stomatologických prohlídek.

2. ročník
V 2. roč. zábavnou formou pomocí doplňovaček a omalovánek vytvářet u dětí dovednosti vedoucí ke správné

péči o chrup. Od 3. roč. prohlubovat a upevňovat návyky správné ústní hygieny a vybudovat u žáků povědomí

o důležitosti preventivních stomatologických prohlídek.

3. ročník
Od 3. roč. prohlubovat a upevňovat návyky správné ústní hygieny a vybudovat u žáků povědomí o důležitosti

preventivních stomatologických prohlídek.

4. ročník
Vvytvářet u dětí dovednosti vedoucí ke správné péči o chrup, upevňovat návyky správné ústní hygieny

a vybudovat u žáků povědomí o důležitosti preventivních stomatologických prohlídek

Soutěže ve znalostech v rámci hodin přírodovědy, praktických činností.

5. ročník
Vvytvářet u dětí dovednosti vedoucí ke správné péči o chrup, upevňovat návyky správné ústní hygieny

a vybudovat u žáků povědomí o důležitosti preventivních stomatologických prohlídek

Soutěže ve znalostech v rámci hodin přírodovědy, praktických činností.

Určen pro:6.7 Zdravé zuby 1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
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6.9 Den Země
Projekty

Celostátní projekt - zapojení formou her, soutěží, obrázků a výrobků, video ukázky.

Získání základních informací o silničním provozu, dopravních značkách a některých dopravních předpisech.

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
• Rozvoj schopností poznávání
• Sebepoznání a sebepojetí
• Poznávání lidí
• Mezilidské vztahy
• Komunikace

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
• Lidské vztahy

1. ročník
Hravou a názornou formou vštípit dětem základní pravidla siničního provozu, především naučit žáky dbát na

osobní bezpečnost při cestě do školy a zpět.

2. ročník
Hravou a názornou formou vštípit dětem základní pravidla siničního provozu, především naučit žáky dbát na

osobní bezpečnost při cestě do školy a zpět.

3. ročník
V hodinách prvouky, výtvarné výchovy a pracovních činností získat informace o dopravních pravidlech pro děti.

Sezáímit se s dopravními značkami - poznat, namalovat a i vyrobi.

Zařadit video ukázky o dodržování bezpečnosti v silničním provozu.

Prezentovat.

Určen pro:6.8 Bezpečně do školy 1. ročník
2. ročník
3. ročník

Den Zěmě - 22.4. Projekt spojený s činnostmi prokazujícími znalosti o přírodě a ekologických problémech,

s ochranou a tvorbou životního prostředí.

Průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
• Vztah člověka k prostředí

4. ročník
Žáci přírodovědného kroužku ANAX připraví na biocentru Obora a na školním pozemku práci (výsadba

stromků, úklid biocentra, ...) a soutěže prokazující ekologické znalosti a dovednosti.

Určen pro:6.9 Den Země 4. ročník
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7 Evaluace vzdělávacího programu
Název školy Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové

Adresa Jiráskova 206, Smiřice, 503 03

Otevřená škola - ŠVP pro základní vzděláváníNázev ŠVP

od 1.9.2016Platnost Základní vzděláníDosažené vzdělání

Délka studia v letech: 9Název RVP RVP ZV Základní vzdělávání

7.1.1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

1) Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu.

2) Za první pololetí škola vydává žákovi výpis z vysvědčení; na konci roku vydá vysvědčení.

3) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo

kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy po projednání v pedagogické radě.

4) Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů pro účely

přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení na klasifikační stupeň.

5) Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí.

6) Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková.

7) Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka.

8) Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na konci každého pololetí a není aritmetickým průměrem běžné

klasifikace.

9) Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech.

10) Žáci jsou klasifikováni ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku,

pokud nebyli osvobozeni.

11) Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo

školu ( lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech apod.) vyučující respektují hodnocení žáka,

které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn. Žák není přezkušován.

12) V předmětu, který je vyučován více učiteli, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po

vzájemné dohodě.

13) Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita

práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl, za celé klasifikační období.

14) Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce žáka objektivně, nesmí podléhat žádnému

vlivu subjektivnímu ani vnějším okolnostem. Učitel přihlíží k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl

v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Přihlíží se i ke snaživosti

a pečlivosti žáka, k jeho individuálním schopnostem a zájmům.

15) Třídní učitelé a vedení školy budou informováni o stavu klasifikace v jednotlivých předmětech na

pedagogické radě. V případě náhlého zhoršení prospěchu či chování žáka okamžitě.

16) Případy výrazného zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají na pedagogické

radě.

17) Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší vyučující příslušných předmětů do

katalogových listů výsledky celkové klasifikace prospěchu číslicí, v odůvodněných případech použijí slovního

vyjádření hodnocení prospěchu. Do katalogových listů budou též zaznamenána výchovná opatření a další údaje

o chování žáka. Připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu.

18) Zákonný zástupce žáka je informován o prospěchu a chování žáka: třídním učitelem a vyučujícími

jednotlivých předmětů :

- průběžně prostřednictvím žákovské knížky

- před koncem každého čtvrtletí

- případně na požádání

19) Informace jsou zákonným zástupcům žáka zpravidla podávány při osobním jednání na třídních schůzkách

nebo konzultačních hodinách. Zákonným zástupcům, kteří se nemohli dostavit, poskytnou vyučující možnost

individuální konzultace.

20) V případě náhlého zhoršení prospěchu či chování žáka informuje rodiče vyučující předmětu bezprostředně

a prokazatelným způsobem.

21) Žáci školy, kteří po dobu nemoci nejméně tři měsíce před koncem klasifikačního období navštěvovali školu

při zdravotnickém zařízení a byli tam klasifikováni za pololetí ze všech, popřípadě jen z některých předmětů, se

po návratu do kmenové školy znovu nezkoušejí a neklasifikují. Jejich klasifikace ze školy při zdravotnickém
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zařízení v předmětech, ve kterých byli klasifikováni, je závazná. V předmětech, ve kterých nebyli vyučováni, se

neklasifikují.

22) Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů

stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených

rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního

stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy,

který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.

23) Nelze-li žáka klasifikovat na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín,

a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního

pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.

24) Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to

tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku.

V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.

25) Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí,

může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních

dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka

v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od

doručení žádosti nebo dříve v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.

26) Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo

nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval;

tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných

zdravotních důvodů.

27) Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl

nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho

dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.

28) V posledním roce plnění povinné školní docházky zpracuje třídní učitel výstupní hodnocení o tom, jak žák

dosáhl stanovených cílů vzdělávání. V pátém a sedmém ročníku zpracuje třídní učitel výstupní hodnocení žáka,

jestliže se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole.

7.1.2. Zásady hodnocení chování ve škole a na akcích pořádaných školou

1) Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s ostatními vyučujícími, rozhoduje o ní ředitel

školy po projednání v pedagogické radě. Pokud třídní učitel tento postup nedodrží, mají možnost podat návrh na

udělení výchovného opatření nebo na klasifikaci chování na pedagogické radě ostatní vyučující.

2) Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování včetně dodržování školního řádu

školy během klasifikačního období.

3) Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka. K dříve uděleným opatřením

k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná.

4) Za výchovu svých dětí plně zodpovídají zákonní zástupci. Škola hodnotí a klasifikuje žáky především za jejich

chování ve škole a při akcích pořádaných školou. Existují-li však závažné případy porušení kázně či zákonů,

jichž se žák sice dopustil mimo školu, ale jejichž projednávání se škola zúčastní, může toto porušení být

důvodem pro udělení výchovného opatření k posílení kázně nebo klasifikaci sníženým stupněm z chování.

5) Nedostatky v chování se projednávají v pedagogické radě.

6) Zákonní zástupci žáka jsou o chování žáka informováni třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů :

- průběžně prostřednictvím žákovské knížky

- před koncem každého čtvrtletí

- okamžitě v případě mimořádného porušení školního řádu

7.1.2.1. Výchovná opatření

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně.

7.1.2.1.1. Pochvaly

Třídní učitel nebo ředitel školy může žákovi po projednání v pedagogické radě udělit (i na návrh zástupce obce

nebo jiné veřejné instituce) za mimořádný projev humánnosti, občanské a školní iniciativy, za záslužný nebo

statečný čin, za dlouhodobou úspěšnou práci pochvalu nebo jiné ocenění. Ústní nebo písemnou pochvalu uděluje

žákovi před kolektivem třídy nebo školy třídní učitel nebo ředitel školy. Písemná pochvala se uděluje zpravidla
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formou zápisu do žákovské knížky, na zvláštním formuláři školy, v doložce na vysvědčení. Pochvaly a jiná

ocenění se zaznamenávají do katalogových listů.

Pochvala tř.učitele - uděluje se za aktivní a soustavnou práci pro školní, třídní kolektiv v klasifikačním období,

apod.

Pochvala ředitele školy - se uděluje za nadprůměrně dobře vykonávanou práci pro školu, za vynikající výsledky

při reprezentaci školy, apod.

7.1.2.1.2. Opatření k posílení kázně

Opatření k posílení kázně žáků se ukládá za závažné nebo opakované provinění proti školnímu řádu. Udělení

tohoto opatření předchází zpravidla před snížením stupně z chování. Podle závažnosti provinění se ukládá

některé z těchto opatření: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitelky školy. Třídní učitel

může žákovi podle závažnosti provinění udělit napomenutí nebo důtku; udělení třídní důtky neprodleně oznámí

řediteli školy. Ředitel školy uděluje důtku po projednání v pedagogické radě. Napomenutí a důtky se udělují před

kolektivem třídy nebo školy. Výchovná opatření budou prokazatelně oznámena a projednána se zákonnými

zástupci žáka.

Napomenutí třídního učitele – uděluje se za nevhodné chování při vyučovacích hodinách, o přestávkách a na

akcích pořádaných školou, za nerespektování pokynů vyučujícího

Důtka třídního učitele – uděluje se za opakované nevhodné chování, kdy žák po předchozím napomenutí

nezlepšil své chování; za závažné porušení školního řádu – jednorázové.

Důtka ředitele školy – uděluje se za soustavné a opakované nevhodné chování, kdy žák i přes udělení

předchozích výchovných opatření nezlepšil své chování; za závažné porušení školního řádu; neomluvenou

absenci.

Ředitel školy, zástupce nebo třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného opatření písemně prokazatelným

způsobem zástupci žáka. Opatření se zaznamenává do katalogového listu žáka, nezaznamenává se na vysvědčení.

Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně.

Při opakovaném porušování kázně, zvláště u případů neomluvené absence, jsou opatření projednána se

zákonnými zástupci žáka a o tomto je učiněn úřední záznam.

7.1.3. Zásady a pravidla sebehodnocení žáků

1) Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků.

2) Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků.

3) Sebehodnocení vede žáka ke schopnosti posuzovat kvalitu vlastní práce a plánovat si tak cesty ke zlepšení.

Celkově směřuje k větší samostatnosti a nezávislosti dítěte na osobě učitele, dává mu šanci uvědomit si vlastní

kvality, silné a slabé stránky, poskytuje prostor pro vytváření reálného obrazu o sobě samém. Umožní jim

uvědomit si, že dosáhly něčeho, co dříve nevěděly nebo neuměly.

4) Žáci mohou hodnotit svou práci a chování ústně nebo písemně. Využíváme zejména tyto techniky

sebehodnocení:

- deníky (volné výpovědí žáků)

- dotazníky sebehodnocení (škálované i s otevřenými otázkami, kde děti vypovídají volně, tabulky pro denní

sebehodnocení)

- ústní sebehodnocení (co mi daří, nedaří, jak pokračovat dál)

5) Nejčastější otázky směřující k sebehodnocení žáků:

- Co jsem se naučil?

- S čím jsem měl potíže?

- Jak jsem vyřešil problémy/potíže

- Pomohl mi s mou prací někdo? Kdo a jak?

- Pomohl jsem někomu?

- V čem se ještě potřebuji zlepšit?

- Jaké kroky ke zlepšení udělám?
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- Jak jsem se dnes při práci cítil?

- Komu bych chtěl poděkovat a za co? apod.

7.1.4. Stupně hodnocení prospěchu a chování

7.1.4.1. Prospěch žáka

Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

1 – výborný

2 – chvalitebný

3 – dobrý

4 – dostatečný

5 – nedostatečný

Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel však

nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu se specifikou předmětu.

7.1.4.1.1. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika.

Při klasifikaci výsledků v těchto vyučovacích předmětech vychází vyučující z požadavku učebních osnov

a standardu základního vzdělání. Při klasifikaci sleduje zejména:

1) ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, vědomostí, zákonitostí a vztahů

2) kvalitu a rozsah získaných dovedností, schopnost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti

3) schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu

a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí

4) kvalitu myšlení, především jeho logiku, samostatnost a tvořivost

5) aktivitu v přístupu při vyhledávání informací, zájem o ně

6) přesnost, výstižnost a odbornou i jazykovou správnost ústního a písemného projevu

7) kvalitu výsledků činností

8) osvojení účinných metod samostatného studia

Vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií :

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá požadované poznatky, vědomosti a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi.

Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené

poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho

projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, výstižný a přesný. Grafický projev je

přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní. Je schopen samostatně studovat vhodné texty,

vyhledávat informace a pracovat s nimi.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá požadované poznatky, vědomosti a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově

vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů

učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů. Myslí správně,

v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti,

přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je

estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty,

vyhledávat informace a pracovat s nimi.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, vědomostí a zákonitostí mezery. Při

vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky.

Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků

a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Jeho myšlení je vcelku správné, ale

málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti,

přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně
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estetický a má menší nedostatky. Je schopen studovat podle návodu učitele, vyhledávat informace a pracovat

s nimi. Vyžaduje průběžnou kontrolu.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při vykonávání

požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování

osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby.

V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné

nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se

projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele

opravit. Při samostatném studiu, vyhledávání informací a prací s nimi má velké těžkosti. Bez průběžného vedení

a soustavné kontroly není schopen samostatného studia.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho

dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky.

V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi

závažné chyby. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním

a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti

a grafický projev má vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.

Nedovede samostatně studovat, vyhledávat informace a pracovat s nimi.

Ani přes soustavnou pomoc a kontrolu nedosahuje požadovaných výsledků.

7.1.4.1.2. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného působení

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova, rodinná výchova

a občanská výchova.

Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených lékařem

klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.

Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:

1) stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,

2) osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,

3) poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,

4) kvalita projevu,

5) vztah žáka k činnostem a zájem o ně,

6) estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti,

7) v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, výkonnost a jeho

péče o vlastní zdraví.

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

Stupeň 1 (výborný)

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi

úspěšně je rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, přesný. Osvojené vědomosti,

dovednosti a návyky aplikuje tvořivě.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí. Jeho

projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti,

dovednosti a návyky. Má zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti

v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti

a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění,
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estetiku a tělesnou kulturu.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly

řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malý

zájem a snahu.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je většinou chybný

a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem

o práci.

7.1.4.1.3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření.

Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní činnosti, praktika, základy techniky, domácí nauky.

Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu s požadavky učebních

osnov se hodnotí:

1) vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,

2) osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,

3) využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,

4) aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech,

5) kvalita výsledků činností

6) organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,

7) dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí,

8) hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci,

9) obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel.

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

Stupeň 1 ( výborný)

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově,

samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává

pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce;

dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní

práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje

laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně

tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při

praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují

podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště

udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní

prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení

a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává

s občasnou pomocí učitele.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za pomocí

učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti.

V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele.

Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje

předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí.

Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních

zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou

pomocí učitele.
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Stupeň 4 (dostatečný)

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané teoretické

poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci

učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů

a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede

organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin,

materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel

se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Nedokáže ani

s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech,

dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele.

Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti

si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá

na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě

laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků.

7.1.4.2. Chování žáka

Chování žáka se klasifikuje těmito stupni:

1 – velmi dobré

2 – uspokojivé

3 - neuspokojivé

Kriteria pro jednotlivé stupně klasifikace chování :

Stupeň 1 (velmi dobré)

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. Má kladný vztah ke kolektivu třídy

a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních podmínek pro vyučování a pro výchovu mimo

vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle.

Stupeň 2 (uspokojivé)

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu. Dopustí se závažnějšího přestupku,

nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje

bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.

Stupeň 3 (neuspokojivé)

Chování žáka je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Žák hrubým způsobem porušuje pravidla

slušného chování a ustanovení školního řádu. Svým chováním ohrožuje bezpečnost či zdraví jiných osob.

Porušuje platné zákony. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy.

7.1.5. Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení

Celkový prospěch žáka je hodnocen :

prospěl s vyznamenáním

prospěl

neprospěl

Žák je hodnocen stupněm

a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze

všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je

hodnoceno stupněm velmi dobré

b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen
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na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením

c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen

na vysvědčení stupněm 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocení

Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se hodnotí těmito stupni :

pracoval(a) úspěšně

pracoval(a)

7.1.6. Zásady pro používání slovního hodnocení v souladu s § 15 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním

vzdělávání, včetně předem stanovených kritérií

1) O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy po projednání

v pedagogické radě.

2) Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do klasifikace nebo

klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na

žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka.

3) Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní

hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání.

4) U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti

zákonného zástupce žáka.

5) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním

vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního

hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným

výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho

vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků

vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které

ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak

předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.

7.1.7. Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo

kombinace slovního hodnocení a klasifikace

Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního hodnocení pro stanovení

celkového hodnocení žáka na vysvědčení

Prospěch

Ovládnutí učiva předepsaného osnovami

1 – výborný: ovládá bezpečně

2 – chvalitebný: ovládá

3 – dobrý: v podstatě ovládá

4 – dostatečný: ovládá se značnými mezerami

5 - nedostatečný: neovládá

Úroveň myšlení

1 – výborný: pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti

2 – chvalitebný: uvažuje celkem samostatně

3 – dobrý: menší samostatnost v myšlení

4 – dostatečný: nesamostatné myšlení

5 - nedostatečný:odpovídá nesprávně i na návodné otázky

Úroveň vyjadřování

1 – výborný: výstižné a poměrně přesné

2 – chvalitebný: celkem výstižné

3 – dobrý: myšlenky vyjadřuje ne dost přesně

4 – dostatečný: myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi

5 - nedostatečný: i na návodné otázky odpovídá nesprávně
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Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští

1 – výborný: užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností ,pracuje samostatně, přesně a s jistotou

2 – chvalitebný: dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb

3 – dobrý: řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje chyby

4 – dostatečný: dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává

5 - nedostatečný: praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

Píle a zájem o učení

1 – výborný: aktivní, učí se svědomitě a se zájmem

2 – chvalitebný: učí se svědomitě

3 – dobrý: k učení a práci nepotřebuje větších podnětů

4 – dostatečný: malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty

5 - nedostatečný: pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné

Chování

1 – velmi dobré: Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných

přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

2 - uspokojivé: Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se

dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně

dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků,

narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.

3 - neuspokojivé: Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových

závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost

a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes

důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.

7.1.8. Způsob získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci

1) Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen „učitel“) uplatňuje

přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. Neklasifikuje žáky ihned po jejich návratu do školy po

nepřítomnosti delší než 1 týden z učiva, které bylo probráno v době jeho absence. Žáci nemusí dopisovat do

sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací. Účelem zkoušení není nacházet mezery

ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí. Učitel klasifikuje jen probrané a procvičené učivo.

2) Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu

klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Při klasifikaci prospěchu

v jednotlivých předmětech se nebude promítat chování žáka ve vyučovacích hodinách.

3) Podklady pro hodnocení a klasifikaci vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito

metodami, formami a prostředky :

a) soustavným diagnostickým pozorováním žáka

b) soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování

c) různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy

d) kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami

e) analýzou výsledků činnosti žáka

f) konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky PPP a zdravotnických zařízení, zejména u žáků

s trvalejšími psychickými a zdravotními potížemi a poruchami

g) rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka

4) Žák 2.-9. ročníku musí být z předmětu vyzkoušen alespoň dvakrát za každé pololetí. Tento počet je minimální

a platí pro předměty s jednohodinovou dotací. Známky získávají vyučující průběžně po celé klasifikační období.

Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování

v kabinetech, pokud tento způsob není doporučen ve zprávě psychologa.

5) Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů,

výkonů, výtvorů. Při ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení

písemných zkoušek a prací oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere

v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka a to zejména prostřednictvím zápisů do žákovské knížky -

současně se sdělováním známek žákům. Při hodnocení využívá i sebehodnocení žáka.

6) Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se

nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. Žák, který bude za pololetí chybět na všechny čtvrtletní kontrolní

práce, musí dodatečně napsat alespoň jednu kontrolní práci.
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7) O termínu kontrolní práce, která má trvat déle než 25 minut, informuje vyučující žáky dostatečně dlouhou

dobu předem. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. Vyučující o tom

informuje formou zápisu do třídní knihy.

8) Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy

doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek. V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo

rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu

učiteli nebo vedení školy.

9) Třídní učitelé (případně výchovný poradce) jsou povinni seznamovat vyučující s doporučením PPP, které mají

vztah ke způsobu hodnocení a klasifikaci žáka a způsobu získávání podkladů.

7.1.9. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách

7.1.9.1. Komisionální zkouška

1) Komisionální zkouška se koná v těchto případech:

má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí,

při konání opravné zkoušky.

2) Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu

ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.

3) Komise je tříčlenná a tvoří ji:

a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného

předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy,

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující

daného předmětu,

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené

Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

4) Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise

hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí

výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení

na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.

5) O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Za řádné vyplnění protokolu

odpovídá předseda komise, protokol podepíší všichni členové komise.

6) Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných

důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.

7) Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem.

8) Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.

9) Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní celkový prospěch a vydá

žákovi vysvědčení s datem poslední zkoušky.

7.1.9.2. Opravná zkouška

1) Opravné zkoušky konají:

žáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů a zároveň dosud neopakovali ročník na daném

stupni základní školy,

žáci devátého ročníku, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů.

Žáci nekonají opravné zkoušky, jestliže neprospěli z předmětu s výchovným zaměřením.

2) Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31. srpna. Termín opravných

zkoušek a konzultací žáků s příslušnými pedagogickými pracovníky stanoví ředitel školy na červnové

pedagogické radě. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou

komisionální.

3) Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných

důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího

školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.

4) Žákovi, který konal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum poslední opravné zkoušky v daném

pololetí.

5) Třídní učitel zapíše do třídního výkazu žákovi, který koná opravnou zkoušku:
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Vykonání opravné zkoušky (třídní výkaz – poznámka)

Žák vykonal dne …… opravnou zkoušku z předmětu ………s prospěchem ……… .

Nedostavení se k opravné zkoušce (třídní výkaz – poznámka)

Žák se bez řádné omluvy nedostavil k vykonání opravné zkoušky, čímž jeho prospěch v předmětu ………

zůstává nedostatečný

7.1.10. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

1) Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech

vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou stupních základní školy.

2) Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku hodnocení,

hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem hodnocení, např. bodové

ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod.

3) Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení projedná třídní učitel

a výchovný poradce s ostatními vyučujícími.

4) Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a způsobu

hodnocení a klasifikace žáka.

5) Žák zařazený do zdravotní tělesné výchovy při částečném osvobození nebo při úlevách doporučených lékařem

se klasifikuje v tělesné výchově s přihlédnutím k druhu a stupni postižení i k jeho celkovému zdravotnímu stavu.

6) U žáků s vývojovou poruchou klade učitel důraz na ten druh projevu žáka (písemný nebo ústní), ve kterém má

předpoklady podat lepší výkon. Při klasifikaci nevychází učitel z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák

zvládl. To ale neznamená , že žák s vývojovou poruchou nesmí psát písemné práce. Zákonní zástupci žáků

s vývojovou poruchou, diagnostikovanou odborným pracovištěm, mohou požádat o slovní hodnocení. Dohodu se

zákonnými zástupci o slovním hodnocení připravuje příslušný třídní učitel ve spolupráci s ostatními učiteli,

v jejichž předmětech má být žák slovně hodnocen.

7) Žáci, u kterých je diagnostikována dyslexie nebo dysortografie, dysgrafie mohou být se souhlasem zákonného

zástupce žáka během celého jejich vzdělávání hodnoceni z mateřského a z jiných jazyků slovně.

8) U žáků s diagnostikovanou dyskalkulií platí totéž pro matematiku a další předměty, kde výsledky mohou být

touto poruchou ovlivněny.

9) Kromě slovního hodnocení v jazycích a matematice lze u žáků se specifickými poruchami učení hodnotit

slovně po dohodě se zákonným zástupcem žáka a odborníkem prakticky ve všech předmětech, do kterých se

porucha promítá. Jakmile žák překoná nejvýraznější obtíže, je vhodné postupně přecházet k běžné klasifikaci.

10) Za určitých okolností může být pro žáka výhodnější klasifikace známkou s tím, že se specifická porucha žáka

vezme v úvahu a odrazí se v mírnější známce. Při uplatňování všech těchto možností je třeba postupovat velmi

individuálně, s využitím všech dostupných informací, zejména informací z odborných vyšetření, podpořit jeho

možnosti být úspěšný.

11) Ředitel školy může povolit, aby pro dítě se specifickými poruchami učení byl vypracován pro kterýkoliv

předmět příslušnými vyučujícími individuální výukový plán, který se může radikálně lišit od výuky v daném

postupném ročníku, přitom však bude poskytovat dítěti v příslušných předmětech ucelené a dítětem zvládnutelné

základy. Individuální plány mají charakter smlouvy mezi vedením školy, vyučujícím(i) a rodiči dítěte;

vypracovávají se krátce a rámcově v písemné formě. Výsledky lze hodnotit slovně i známkou.

12) Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči.

13) V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu jeho motivace

k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.

14) Pokud žák s diagnostikovanou vývojovou poruchou ( i v případě, že je hodnocen slovně) ani při všech

specifických individuálních opatřeních nezvládá požadované učivo a ani přes soustavnou kontrolu a pomoc

nepodává přiměřený výkon, může být jeho postup do dalšího ročníku podmíněn vykonáním opravné zkoušky.

7.1.11. Příloha – Slovní hodnocení – hodnocení známkou

Myšlenkový /věcný obsah:

Zvládnutí učiva: /Požadovaných výstupů-dovedností atp.

Přístup k práci/způsob práce:

Ústní projev (mluvený):

Písemný projev:
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Klasif. stupeň Slovní hodnocení /Obsah hodnocení Bodové hodnocení

1 - Výborně Žák učivu rozumí /učivo dokonale ovládá, dokáže samostatně interpretovat hlavní myšlenky,

aplikovat logické postupy a algoritmy, zobecňovat, vyvozovat závěry, řešit problémy samostatně (bez návodu

pedagoga), navrhovat/nacházet řešení.

K práci přistupuje svědomitě, pečlivě a samostatně plní zadané úkoly.

Vyjadřuje se plynule, stylisticky a věcně správně (bezchybně).

Písemný projev je bez gramatických chyb (formálně správný-bezchybný). /V písemném projevu zvládá pravopis

lexikální, morfologický i syntaktický.

Žák zvládá očekávané výstupy/základní pravidla/, pracuje tvořivě podle pokynů učitele, rozeznává a v praxi

dokáže aplikovat elementární pojmy, ověřuje fakta porovnáváním s dostupnými informačními zdroji,vyjadřuje se

kultivovaně, výstižně, užívá jazykových prostředků vhodných pro danou komunikační situaci, využívá poznatků

ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve

vhodné komunikační situaci.

10-9 bodů (100-91%)

2 - Chvalitebně Žák učivo celkově ovládá, (zřídka) se dopouští drobných chyb, dokáže s pomocí návodných

otázek interpretovat hlavní myšlenky, aplikovat logické postupy a algoritmy, vyvozovat závěry, řešit problémy

/nacházet řešení.

Sám dokáže opravit chyby, je-li na ně upozorněn.

K práci přistupuje svědomitě, plní zadané úkoly, potřebuje občasnou pomoc a kontrolu.

Vyjadřuje se srozumitelně, věcně správně, dopouští se menších stylistických chyb.

V písemném projevu občas chybuje, po upozornění dokáže chybu samostatně opravit.

8-7bodů (90-71%)

3 - Dobře Žák zvládá základní obsah učiva, nedokáže samostatně interpretovat hlavní myšlenky bez podrobných

návodných otázek. Nedokáže bez návodu/vzoru aplikovat logické postupy a algoritmy, nedokáže samostatně

vyvozovat závěry.

Zadané úkoly plní s chybami, vyžaduje průběžnou kontrolu.

Chyby dokáže odstranit, je-li na ně upozorněn.

Ústní projev je srozumitelný, ne vždy věcně správný, se stylistickými chybami.

V písemném projevu se dopouští chyb.

6-5 bodů (70-41%)

4 - Dostatečně Žák zvládá základní učivo pouze částečně, s velkými mezerami. Nedokáže samostatně

interpretovat obsah učiva, potřebuje podrobné návodné otázky.

Nedokáže aplikovat logické postupy a algoritmy, potřebuje soustavnou kontrolu a pomoc.

Zadané úkoly plní s četnými chybami, nesamostatně.

Ústní projev je nesouvislý, útržkovitý, dopouští se stylistických i věcných/obsahových chyb.

V písemném projevu se dopouští mnoha závažných chyb.

4-3 body (40-21%)

5 - Nedostatečně Žák nezvládá ani základní učivo, nedokáže ani s pomocí interpretovat základní myšlenky.

Nedokáže (ani s pomocí) aplikovat logické postupy a algoritmy.

Zadané úkoly plní nedbale, nesamostatně, nebo je neplní vůbec. Ani přes soustavnou pomoc a kontrolu nepodává

přiměřený výkon.

Ústní projev je nesouvislý, bezobsažný. Vyjadřuje se velmi nedbale, stylisticky a věcně nesprávně, nebo není

schopen vůbec myšlenku vyjádřit.

V písemném projevu převládají chyby, nebo je naprosto nesrozumitelný.

2-0 body (20-0%)

Pozn.: u žáků, kteří mají nárok na individuální péči, lze některá kritéria „změkčit“ (např. u dysortografie je větší

tolerance pravopisných chyb atp.)

Do obecně stanovených kritérií se dají aplikovat kritéria, která hodnotí specifika jednotlivých předmětů (Vv, Hv,

Tv, Pč). – zájem o předmět, přístup k práci („pilnost“), samostatnost, atp.

Chování

1 Velmi dobré Žák se chová v souladu s pravidly školního řádu, řádně plní všechny zadané povinnosti, dodržuje
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normy slušného společenského chování. Žák řádně plní všechny povinnosti stanovené školním řádem, dodržuje

pravidla slušného společenského chování.

2 Uspokojivé Žák se nechová v souladu s pravidly školního řádu. Žák porušuje ustanovení školního řádu, neplní

řádně své povinnosti.

3 Neuspokojivé Žák zvláště hrubým způsobem porušuje ustanovení školního řádu, neplní povinnosti žáka,

porušuje normy slušného společenského chování, svým chováním porušuje platné zákony.
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